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รหัสวชิา   ED14401       3(2-2-5) 

รายวชิา  การวจิยัทางการศึกษา 

(Educational   Research) 
ผู้สอน    ดร.นครชยั    ชาญอุไร 

ค าอธิบายรายวชิา 

          ศึกษาทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการวิจยัการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจยัและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ระเบียบวิธีวิจยัและการออกแบบการวิจยัการศึกษา ปฏิบติัการจดัท าโครงการวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรแล ะ
การจดัการเรียนรู้ ปฏิบติัการเขียนรายงานการวิจยัการศึกษาปฏิบติัการวิพากษง์านวิจยัและน าผลงานวิจยัไป
ใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

  ในการเรียนการสอน  รายวชิาการวจิยัทางการศึกษา  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรม  ดงัน้ี 

  1.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัทางการศึกษา 

  2.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวางแผนการวิจยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

  3.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเลือกสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  4.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขียนโครงการวจิยัได้ 
  5.  เพื่อใหน้กัศึกษาเขียนรายงานการวจิยัและประเมินงานวิจยัได ้

เนือ้หา 

  รายละเอียดเน้ือหาของรายวชิาการวจิยัทางการศึกษา  มีดงัน้ี 

บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวิจยั      4 ชัว่โมง 

  ความน า 

  วธีิการเสาะแสวงหาความรู้  
  ความหมายของการวิจยั 

  ลกัษณะท่ีส าคญัของการวจิยั 

  ขอ้จ ากดัของการวิจยัทางการศึกษา 

  จุดมุ่งหมายของการวจิยั 

  ประโยชน์ของการวิจยั 

  การจดัประเภทการวจิยั 

  ขั้นตอนในการวิจยั 
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  การจดักระท าขอ้มูล 

  คุณลกัษณะของนกัวจิยั 

  จรรยาบรรณนกัวจิยั 

 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษา 

บทท่ี 2  การเลือกปัญหาการวิจยั       4 ชัว่โมง 

 ความน า 

 แหล่งท่ีมาของปัญหาการวจิยั   

 เกณฑใ์นการเลือกปัญหาการวจิยั  

 แนวทางในการตั้งช่ือเร่ืองวจิยั  

 ขอ้ควรระวงัในการเลือกปัญหาการวจิยั  

 การก าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

 การก าหนดขอบเขตของการวจิยั  

 การบอกความส าคญัหรือประโยชน์ของการวจิยั 

บทท่ี 3  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง     4 ชัว่โมง 

 ความน า 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประโยชน์ของการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แหล่งและวธีิสืบคน้เอกสารและงานวจิยั 

ขอ้ควรพิจารณาในการเลือกศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การจดบนัทึกผลการศึกษาเอกสารและงานวจิยั 

การสรุปเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 

การสรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บทท่ี 4  ตวัแปรและสมมติฐานในการวจิยั      4 ชัว่โมง 

ความน า 

ความหมายของตวัแปรและตวัคงท่ี  
 ประเภทของตวัแปร  
 วธีิการควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นและตวัแปรเกิน 

 ประเภทของความแปรปรวน 

หลกัการควบคุมความแปรปรวน  
มาตรวดัตวัแปร 

การนิยามตวัแปร 

ความหมายของสมมติฐานสมมติฐาน  ความส าคญัของสมมติฐาน และแนวทางในการก าหนด 
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สมมติฐาน 

 ลกัษณะสมมติฐานท่ีดี 

 ประเภทของสมมติฐาน 

 ประโยชน์ของสมมติฐานการวจิยั     

 บทท่ี 5  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง      4 ชัว่โมง 

ความน า 

ความหมายของประชากร 

 ประเภทของประชากร 

 ความหมายของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ความจ าเป็นท่ีตอ้งเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 วธีิการเลือกตวัอยา่ง 

 จุดเด่นและขอ้จ ากดัของวธีิท่ีใชใ้นการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) 

 แนวทางในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง   
บทท่ี 6  เคร่ืองมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอ้มูล    4 ชัว่โมง 

ความน า 

ความหมายของขอ้มูล  

 ประเภทของขอ้มูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Data Collection) 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 เทคนิคท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

 กระบวนการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

บทท่ี 7  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล   4 ชัว่โมง 

ความน า 

คุณสมบติัท่ีบ่งบอกคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือชนิดต่างๆ  

บทท่ี 8  การออกแบบการวจิยั         8 ชัว่โมง 

 ความน า 

 ความหมายการออกแบบการวจิยั 

จุดมุ่งหมายในการออกแบบการวจิยั 
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เกณฑท่ี์ใชใ้นการออกแบบการวจิยั 

การควบคุมความแปรปรวน 

ความเท่ียงตรงของการวจิยั 

หลกัการในการออกแบบการวจิยั 

ประเด็นในการออกแบบการวจิยั 

 การพิจารณาขอ้จ ากดัในการด าเนินการวจิยั 

 การออกแบบวธีิด าเนินการวิจยั 

             ประโยชน์ของการออกแบบการวิจยั 

บทท่ี 9  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติพื้นฐาน     8 ชัว่โมง 

 ความน า 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ตอนท่ี 2 สถิติพื้นฐาน 

บทท่ี 10 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน     8 ชัว่โมง 

ความน า 

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร  

การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของประชากร  

บทท่ี 11 การแปรผลและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล     

 ความน า 

 1 การแปลความหมายผลการวเิคราะห์ดว้ยสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การแปลความหมาย  ร้อยละ  
 การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและการวดัการกระจาย 

2 การแปลความหมายผลการวเิคราะห์ดว้ยสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

บทท่ี 12 การเขียนรายงานการวจิยัและการประเมินผลการวจิยั   4 ชัว่โมง 

              ความน า 

การเขียนรายงานการวิจยั 

              การเขียนรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ หรือการเขียนวทิยานิพนธ์ 

              การเขียนรายงานการวจิยัลงในวารสารทางวชิาการ 

              การประเมินผลการวจิยั 

              แบบประเมินผลการวจิยั  

 

 



 

 

(15) 
 

วธีิสอนและกจิกรรม 

              การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวชิาน้ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้
ท างานเป็นกลุ่ม  ส่งเสริมการสร้างงาน  ส่งเสริมกระบวนการคิด   และการน าเสนองาน  โดยครูผูส้อนเป็น
ผูน้ าสรุปเพิ่มเติมความรู้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎี  โดยมีกิจกรรมการเรียน 

การสอนดงัน้ี 

              1. ผูเ้รียนศึกษา  คน้ควา้ดว้ยตนเอง เป็นรายบุคคล 

              2. ผูเ้รียนน าเสนอผลการท างานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ 

              3. ผูส้อนสรุป  อธิบายความรู้เพิ่มเติมโดยใชส้ไลดน์ าเสนอความรู้  ประกอบการซกัถาม  อภิปราย 
และสรุปในรูปแบบของแผนผงัความคิด 

              4. ผูเ้รียนจดัท ารายงาน ผลงานและบนัทึกการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนการสอน 

  ส่ือการเรียนการสอนประกอบดว้ย 

  1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวชิาการวจิยัทางการศึกษา 

  2.  เอกสารต ารา  หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัทางการศึกษา 

  3.  สไลดน์ าเสนอ  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4.  เครือข่ายการเรียนรู้เก่ียวกบัการวจิยัทางการศึกษา 

  5.  บุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 

การวดัผล 

        
        การใหค้ะแนน 

       1.  คะแนนระหวา่งเรียน        60% 

   1.1  ความสนใจ  ใฝ่เรียน  จากการเขา้ชั้นเรียนและการร่วมกิจกรรม 10 % 

    1.2  คะแนนจากแบบบนัทึกการเรียนรู้    10 % 

   1.3  คะแนนรายงาน  และผลงานระหวา่งเรียน   40 % 

       2. คะแนนปลายภาคจากการทดสอบ     40 % 

 

 

 

 

 



(16) 
 

การประเมินผล 

       การประเมินผลแบบอิงเกณฑ ์  ระบบค่าระดบัคะแนนแบ่งเป็น 8  ระดบั 

               ระดบัคะแนน A ส าหรับผูไ้ดค้ะแนน 80-100  คะแนน 

   ระดบัคะแนน B+ ส าหรับผูไ้ดค้ะแนน 75-79  คะแนน 

   ระดบัคะแนน B ส าหรับผูไ้ดค้ะแนน 70-74  คะแนน 

   ระดบัคะแนน C+ ส าหรับผูไ้ดค้ะแนน 65-69  คะแนน 

   ระดบัคะแนน C ส าหรับผูไ้ดค้ะแนน 60-64  คะแนน 

   ระดบัคะแนน D+ ส าหรับผูไ้ดค้ะแนน 55-59  คะแนน 

   ระดบัคะแนน D ส าหรับผูไ้ดค้ะแนน 50-54  คะแนน 

   ระดบัคะแนน F ส าหรับผูไ้ดค้ะแนน 0-49  คะแนน 

 



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการวจิยั 

  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

 เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ี  ผูเ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

 1.  บอกความหมายของการวิจยั   และอธิบายลกัษณะของการวจิยัทางการศึกษาได้ 
 2.  อธิบายวธีิการเสาะแสวงหาความรู้  ประโยชน์ของการวิจยัได ้

 3.  จ  าแนกประเภทของการวิจยั และการจดัประเภทของการวจิยัแบบต่างๆได ้

 4.  อธิบายขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัได ้

 5.  บอกลกัษณะของนกัวจิยัและจรรยาบรรณนกัวิจยัได้ 
 

เนือ้หาสาระ 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1.  วธีิการเสาะแสวงหาความรู้  
 2.  ความหมายของการวจิยั 

 3.  ลกัษณะท่ีส าคญัของการวิจยั 

 4.  ขอ้จ ากดัของการวิจยัทางการศึกษา 

 5.  จุดมุ่งหมายของการวจิยั 

 6.  ประโยชน์ของการวิจยั 

 7.  การจดัประเภทการวจิยั 

 8.  ขั้นตอนในการวิจยั 

 9.  การจดักระท าขอ้มูล 

 10.  คุณลกัษณะของนกัวจิยั 

 11.  จรรยาบรรณนกัวจิยั 

 12 . กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษา 

  

วธิีสอนและกจิกรรม 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวจิยั มีดงัน้ี 

 1.  ปฐมนิเทศการเรียนรายวชิาการวจิยัทางการศึกษาและผูส้อนบรรยายหวัขอ้ ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวิจยั  
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  2.  ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มศึกษาความหมาย องคป์ระกอบ การจดัองคป์ระกอบและความส าคญั
ของวจิยั แลว้ร่วมกนัสรุปท าแผนผงัความคิด  

 4.  ผูส้อนใหผู้เ้รียนจดัประเภทของการวิจยั จากช่ือเร่ืองการวจิยัท่ียกตวัอยา่งมาให ้10  
ช่ือเร่ือง ร่วมอภิปรายทีละประเด็น และสรุปร่วมกนัในแต่ละประเด็น  

 5.  ผูส้อนสรุป  เพิ่มเติมในแต่ละประเด็นและผูเ้รียนจดัท าบนัทึกการเรียนรู้ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  มีดงัน้ี 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวจิยัทางการศึกษา   
2. ต ารา   
ไพศาล  วรค า. (2550). การวิจัยทางการศึกษา.  กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ.์ 

              บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวจัิยเบือ้งต้น (ฉบบัปรับปรุงใหม่). พิมพค์ร้ังท่ี 7.   
                          กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น.  

3. สไลดน์ าเสนอ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวจิยั 

4. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.watpon.com , http://library.udru.ac.th 

การวดัผลและการประเมนิผล 

จุดประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การวดัและ

ประเมินผล 

1.  บอกความหมายของการวิจยั   และ
อธิบายลกัษณะของการวจิยัทาง
การศึกษาได ้

2.  อธิบายวธีิการเสาะแสวงหาความรู้  
ประโยชน์ของการวิจยัได ้

3.  จ  าแนกประเภทของการวิจยั และการ
จดัประเภทของการวจิยัแบบต่างๆได ้

4.  อธิบายขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั
ได ้

5.  บอกลกัษณะของนกัวจิยัและ
จรรยาบรรณนกัวจิยัได ้

ซกัถามความรู้
ความเขา้ใจใน
ประเด็นส าคญั
ทุกหวัขอ้เร่ือง
การตอบค าถาม
และการอภิปราย 

แบบ
สังเกต
พฤติกรรม 

1.พฤติกรรมการ
แสดงออกทั้งการตอบ
ค าถาม/การร่วมอภิปราย/
การท าแบบฝึกหดัผา่น
เกณฑร้์อยละ 80 

2.ช้ินงานท่ีท าสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคค์ลอบคลุม
เน้ือหา เสนอความคิดเห็น
ชดัเจน  ส่งงานตรงเวลา
ผา่นร้อยละ 80 
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บทที ่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการวจิยั 

 

ความน า 

 

 การท่ีมนุษยส์ามารถมีชีวิตอยู่สืบทอดกนัมาอยา่งช้านานไดเ้ป็นเพราะ มนุษยมี์การเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ เพื่อใชใ้นการด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งผาสุก โดยมีวิวฒันาการอยา่งต่อเน่ืองจนถึงยุค
ปัจจุบนั ไดใ้ช้วิธีการแสวงหาความรู้ชั้นสูง อาศยัผลและหลกัวิชาซ่ึงนั้นก็คือการวิจยั ซ่ึงบทน้ีจะ
กล่าวถึงความรู้เบ้ืองตน้ของการวิจยัการวิจยันบัว่าเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการแสวงหาและสั่งสม
องคค์วามรู้ของศาสตร์ในสาขาต่างๆ ก่อให้เกิดองคค์วามรู้หรือการคน้พบความจริงท่ีเป็นแก่นสาร
ในศาสตร์เหล่านั้น เพื่อน าไปบรรยาย อธิบาย ท านายและควบคุมปรากฏการณ์ต่างๆ กิจกรรมใน
กระบวนการวิจยั ประเภทของการวิจยั หน้าท่ีของการวิจยัทางการศึกษา และจรรยาบรรณของ
นกัวจิยัโดยล าดบั   
 

วธีิการเสาะแสวงหาความรู้ (Methods  of  Acquiring  Knowledge) 

ปัจจุบนัการวิจยัเป็นกระบวนการหาความรู้ท่ีไดรั้บการยอมรับว่า ความรู้ท่ีไดรั้บนั้น เป็น 
ความรู้ท่ีเป็นท่ีน่าเช่ือถือสามารถน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามมนุษย์มี
ความสามารถในการใชเ้หตุผลและมีความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติ จึงสามารถหาแนวทางใน
การแกปั้ญหาเพื่อความอยูร่อดและแสวงหาความรู้ความจริงอยู่เสมอ องคค์วามรู้ท่ีไดค้น้พบไดถู้ก
สั่งสมตกทอดกนัมาจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงก่อให้เกิดศาสตร์หรือสาขาวิชาการข้ึนมากมายใน
ขณะเดียวกันวิธีการท่ีใช้แสวงหาความรู้ความจริงก็มีพัฒนาการเพิ่มข้ึนตามล าดับเราได้มี
กระบวนการหาความรู้มาเป็นเวลานาและความรู้ท่ีไดห้ลายอยา่งก็ยงัคงสามารถใชไ้ดอ้ยูใ่น วิธีการ
หาความรู้น้ีสามารถแบ่งเป็นหลายวิธี แต่ละวิธีมีรายละเอียดดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 11-13;     

สุรวาท ทองบุ, 2550: 4-5; สมบติั ทา้ยเรือค า, 2551: 5-11) 
 1.  วธีิโบราณ (Older Methods) ในสมยัโบราณมนุษยไ์ดค้วามรู้มาโดย 

 1.1 การสอบถามผูรู้้หรือผูมี้อ านาจ (Authority) เป็นการไดค้วามรู้จากการสอบถามผูรู้้ 
หรือผูมี้อ านาจ ในยุคโบราณมนุษยไ์ดอ้ยู่อาศยัรวมกนัเป็นหมู่ มีการแสวงหาแนวทางในการอยู่
รวมกนัอยา่งสงบสุข ความรู้ความจริงบางอยา่งถูกก าหนดโดย ผูมี้อ านาจ เช่น ผูน้ าชนเผา่หรือผูท่ี้คน
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ในหมู่เหล่าให้ความเคารพเช่ือถือ ไดก้ าหนดวิธีการปฏิบติัเม่ือ ปฏิบติัตามความรู้ความจริงนั้นแลว้
จะท าใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งสงบสุข จึงยดึถือเป็นความรู้ความจริงเร่ือยมาเช่น ในสมยัโบราณเกิดโรคระบาด 

ผูค้นก็จะถามจากผูท่ี้มีอ านาจว่าควรท าอย่างไร ซ่ึงในสมยันั้นผูมี้อ  านาจก็จะแนะน าให้ท าพิธีสวด
มนต์ออ้นวอนต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ให้ช่วยคล่ีคลายเหตุการณ์ต่าง ๆ คนจึงเช่ือถือโดยไม่มีการ
พิสูจน ์

 1.2 ความบงัเอิญ (Chance) เป็นการไดค้วามรู้มาโดยไม่ตั้งใจ ซ่ึงไม่ไดเ้จตนาท่ีจะศึกษา
เร่ืองนั้นโดยตรง แต่บงัเอิญเกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์บางอย่างท าให้มนุษยไ์ดรั้บความรู้นั้น 
เช่น นายพรานเดินป่าไปพบ น ้าเมรัย อยูบ่นโพรงไม ้ซ่ึงเกิดจากสัตวจ์  าพวกนกจิกเอาขา้วน่ึงแลว้ ท า
หล่นไวบ้นคาคบไมซ่ึ้งมีน ้ าฝนตกคา้งไว ้เม็ดขา้วไดแ้ช่น ้ าเป็นเวลาพอควร ท าให้แป้งในเม็ดขา้ว 

กลายเป็นแอลกอฮอร์ ท าใหไ้ดรั้บความรู้ความจริงในการท าเมรัย หรือสุราสาโท เป็นตน้ 

 1.3 ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition) เป็นการไดค้วามรู้มาจากส่ิงท่ีคนในสังคม
ประพฤติปฏิบติัสืบทอดกนัมาจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม ผูท่ี้ใช้วิธีการน้ี  
ควรตระหนกัดว้ยวา่ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีตจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น ไม่ใช่จะเป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงเสมอไป เช่น พิธีการสูตรขวญัของชาวอีสาน ซ่ึงมีความรู้ ความจริงเก่ียวกบั
พิธีกรรม ขั้นตอน แนวปฏิบติัอนัเป็นความรู้ความจริงท่ีคนรุ่นหลงัจดจ าและปฏิบติั ตามพิธีกรรมน้ี
ซ่ึงเช่ือวา่หากประกอบพิธีกรรมแลว้จะท าใหมี้ขวญัก าลงัใจ มีความสงบสุข ประสบ ความโชคดีและ
มีโชคลาภ เป็นตน้ ดงันั้นผูท่ี้ใชว้ิธีการน้ีควรจะไดน้ ามาประเมินอยา่งรอบคอบเสียก่อนท่ีจะยอมรับ
วา่เป็นขอ้เทจ็จริง 

 1.4 ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) ผูท่ี้มีประสบการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาเป็นเวลานาน จะ
ไดรั้บการสั่งสมองคค์วามรู้ในเร่ืองนั้นๆ ให้เป็นผูท่ี้มีภูมิความรู้ความสามารถหรือท่ีเรียกวา่ ผูรู้้หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ องคค์วามรู้เหล่าน้ีก็จะถูกถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานและผูส้นใจเป็นมรดกตก
ทอดกนัไป เช่น หมอยา ครูเพลง ครูช่าง เป็นตน้ 

 1.5 ประสบการณ์ส่วนตวั (Personal  Experience) เป็นการไดค้วามรู้จากประสบการณ์ท่ี
ตนเคยผ่านมา ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลช่วยเพิ่มความรู้ให้บุคคลนั้น เม่ือประสบปัญหาก็
พยายามระลึกถึงเหตุการณ์ หรือวิธีการแกปั้ญหาในอดีตเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีประสบ
อยู ่
 1.6 การลองผิดลองถูก (Trial  and  Error) เป็นการไดค้วามรู้มาโดยการลองแกปั้ญหา
เฉพาะหน้า หรือปัญหาท่ีไม่เคยทราบมาก่อน เม่ือแกปั้ญหานั้นได้ถูกตอ้งเป็นท่ีพึงพอใจ ก็จะ
กลายเป็นความรู้ใหม่ท่ีจดจ าไวใ้ชต่้อไป ถา้แกปั้ญหาผดิก็จะไม่ใชว้ธีิการน้ีอีก 
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 2.  วิธีการอนุมาน (Deductive  Method) คิดข้ึนโดยอริสโตเติล (Aristotle) เป็นวิธีการคิด 

เชิงเหตุผล ซ่ึงเป็นกระบวนการคิดคน้จากเร่ืองทัว่ ๆ ไปสู่เร่ืองเฉพาะเจาะจง หรือคิดจากส่วนใหญ่
ไปสู่ส่วนยอ่ยจากส่ิงท่ีรู้ไปสู่ส่ิงท่ีไม่รู้ วธีิการอนุมานน้ีจะประกอบดว้ย 

 ข้อเท็จจริงใหญ่ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงอยูใ่นตวัมนัเอง หรือเป็นขอ้ตกลงท่ีก าหนด
ข้ึนเป็นกฎเกณฑ ์

 ข้อเท็จจริงย่อย ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัขอ้เท็จจริงใหญ่ หรือเป็นเหตุผลเฉพาะกรณีท่ี
ตอ้งการทราบความจริง 

 ผลสรุป เป็นขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการพิจารณาความสัมพนัธ์ของเหตุใหญ่และเหตุยอ่ย  

 ตัวอย่างการหาความจริงแบบนี ้เช่น  

 2.1 การอนุมานเฉพาะกลุ่ม (Categorical Deduction) เป็นวิธีการหาเหตุผลท่ีสามารถลง
สรุปในตวัเองได ้

 ตัวอย่างที ่1  ขอ้เทจ็จริงใหญ่: สัตวทุ์กชนิดตอ้งตาย 

 ขอ้เทจ็จริงยอ่ย: นกเป็นสัตวช์นิดหน่ึง 

 ผลสรุป: นกตอ้งตาย 

                   2.2 การอนุมานตามสมมติฐาน (Hypothetical Education) เป็นวิธีการหาเหตุผลท่ี
ก าหนดสถานการณ์ข้ึน มกัจะมีค าว่า “ถา้..........แลว้..........” (If….then….) การหาเหตุผลชนิดน้ี
ผลสรุปจะเป็นจริงหรือไม่แลว้แต่สภาพการณ์ เพียงแต่เป็นเหตุผลท่ีถูกตอ้งตามหลกัตรรกศาสตร์
เท่านั้น   
 ตัวอย่างที ่2  ขอ้เทจ็จริงใหญ่: ถา้โรงเรียนถูกไฟไหม ้

 ขอ้เทจ็จริงยอ่ย: โรงเรียนถูกไฟไหม ้

 ผลสรุป: นกัเรียนเป็นอนัตราย   

 2.3 การอนุมานท่ีมีทางเลือกให้ (Alternative Deduction) เป็นวิธีการหาเหตุผลท่ีก าหนด
สถานการณ์ท่ีเป็นทางเลือก ไม่อยา่งใดก็อยา่งหน่ึง (Either….or) หรืออยูใ่นรูปท่ีเป็น อาจจะ อยา่งใด
อยา่งหน่ึงก็ได ้ 

 ตัวอย่างที ่3   

 ขอ้เทจ็จริงใหญ่: ฉนัอาจจะไดโ้ทรศพัทมื์อถือหรือคอมพิวเตอร์เป็นรางวลั  

 ขอ้เทจ็จริงยอ่ย: ฉนัไม่ไดค้อมพิวเตอร์เป็นรางวลั  

 ผลสรุป: ฉนัไดโ้ทรศพัทมื์อถือเป็นรางวลั   

 2.4 การอนุมานท่ีต่างออกไป (Disjunctive Deduction) เป็นวิธีการหาเหตุผลท่ีอาศยั 

การเช่ือมโยงกนั โดยท่ีเหตุยอ่ยเป็นตวับอกกรณีบางส่วนในเหตุใหญ่  
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 ตัวอย่างที ่4  

 ขอ้เทจ็จริงใหญ่: การท่ีฝนตกและไม่ตก ไม่เป็นเหตุท่ีจะหยดุงาน  

 ขอ้เทจ็จริงยอ่ย: วนัน้ีฝนตก  

 ผลสรุป: วนัน้ีไม่เหมาะท่ีจะท างาน 

 ถึงแมว้า่การแสวงหาความรู้โดยวิธีการอนุมาน จะเป็นวิธีการท่ีมีประโยชน์อยา่งยิ่ง แต่ก็มี
ขอ้จ ากดั ดงัน้ี 

 1.  ผลสรุปจะถูกตอ้งหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัขอ้เท็จจริงใหญ่กบัขอ้เท็จจริงยอ่ย หรือทั้งคู่ 
ไม่ถูกตอ้งก็จะท าให้ขอ้สรุปพลาด ไปด้วย ดงัเช่นตวัอย่างท่ี 2 นั้น การท่ีโรงเรียนถูกไฟไหม ้
นกัเรียนในโรงเรียนอาจจะไม่เป็นอนัตรายเลยก็ได ้

 2.  ผลสรุปท่ีไดเ้ป็นวิธีการสรุปจากส่ิงท่ีรู้ไปสู่ส่ิงท่ีไม่รู้ แต่วิธีการน้ีไม่ไดเ้ป็นการ
ยืนยนัเสมอไปว่า ผลสรุปท่ีได้จะเช่ือถือได้เสมอไป เน่ืองจากถ้าส่ิงท่ีรู้แต่แรกเป็นข้อมูลท่ี
คลาดเคล่ือนก็จะส่งผลใหข้อ้สรุปนั้นคลาดเคล่ือนไปดว้ย 

 3.  วิธีการอุปมาน (Inductive Method) เกิดข้ึนโดยฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) 

เน่ืองจากขอ้จ ากดัของวธีิการอุปมานในแง่ท่ีวา่ขอ้สรุปนั้น จะเป็นจริงไดต่้อเม่ือขอ้เท็จจริงจะตอ้งถูก
เสียก่อน จึงไดเ้สนอแนะวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ โดยรวบรวมขอ้เท็จจริงยอ่ยๆ เสียก่อนแลว้จึง
สรุปรวบไปหาส่วนใหญ่โดยกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 3.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นรายละเอียดยอ่ยๆ ก่อน  

 3.2 วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อดูความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้เท็จจริงยอ่ยเหล่านั้น  

 3.3 สรุปผล 

 หลกัในการอุปมานนั้นมีอยู ่2 แบบดว้ยกนัคือ 

 1.1 วิธีการอุปมานแบบสมบูรณ์ (Perfect Inductive Method) เป็นวิธีการแสวงหาความรู้
โดยรวบรวม ขอ้เทจ็จริงยอ่ย ๆ จากทุกหน่วยของกลุ่มประชากร แลว้จึงสรุปรวมไปสู่ส่วนใหญ่วิธีน้ี 

ปฏิบติัไดย้ากเพราะบางอยา่งไม่สามารถน ามาศึกษาไดค้รบทุกหน่วย นอกจากน้ียงัส้ินเปลืองเวลา 
แรงงาน และค่าใช้จ่ายมาก เช่น จากการส ารวจรายช่ือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธานี พบวา่ ทุกคนมีภูมิล าเนาอยู ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สรุปไดว้า่ นกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี (ทุกคน) มีภูมิล าเนาอยูใ่น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 1.2วิธีการอุปมานแบบไม่สมบูรณ์ (Imperfect Inductive Method) เป็นวิธีการ 

เสาะแสวงหาความรู้ โดยรวบรวมขอ้เท็จจริงยอ่ย ๆ จากบางส่วนของกลุ่มประชากร แลว้สรุปรวม
ไปสู่ส่วนใหญ่ โดยท่ีขอ้มูลท่ีศึกษานั้นถือว่าเป็นตวัแทนของส่ิงท่ีจะศึกษาทั้งหมด ผลสรุปหรือ 
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ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถอา้งอิงไปสู่กลุ่มท่ีศึกษาทั้งหมดได ้ วิธีการน้ีเป็นท่ีนิยมมากกวา่วิธีอุปมาน
แบบสมบูรณ์ เน่ืองจากสะดวกในการปฏิบติัและประหยดัเวลา แรงงานและค่าใชจ่้าย เช่น 

 ตัวอย่างที ่1  จากการสังเกตตน้มะพร้าวจ านวน 500 ตน้ และผลการสังเกต พบวา่  

ตน้ท่ี 1 "ไม่แตกก่ิง", ตน้ท่ี 2 "ไม่แตกก่ิง", ตน้ท่ี 3 "ไม่แตกก่ิง",…,ตน้ท่ี 500 "ไม่แตกก่ิง"  

ดงันั้นจึงสรุปวา่ "ตน้มะพร้าวทุกตน้ ไม่แตกก่ิง" 

  ตัวอย่างที ่2  การหาพจน์ล าดบัท่ี 25 ของรูปแบบความสัมพนัธ์ 1, 3, 5, 7, 9,...  

  วธีิท า พิจารณาแต่ละพจน์ของล าดบัดงัน้ี  

  พจน์ล าดบัท่ี 1 คือ 1 เขียนไดเ้ป็น 1  

  พจน์ล าดบัท่ี 2 คือ 3 เขียนไดเ้ป็น 1 + 2  

  พจน์ล าดบัท่ี 3 คือ 5 เขียนไดเ้ป็น 1 + 2 + 2  

  พจน์ล าดบัท่ี 4 คือ 7 เขียนไดเ้ป็น 1 + 2 + 2 + 2  

  พจน์ล าดบัท่ี 5 คือ 9 เขียนไดเ้ป็น 1 + 2 + 2 + 2 + 2  

จะสังเกตเห็นวา่ความถ่ีของ 2 ในแต่ละพจน์ขา้งตน้ นอ้ยกวา่ล าดบัท่ีของพจน์อยู ่1 ดงันั้นถา้
ตอ้งการหาพจน์ล าดบัท่ี 25 จึงสามารถหาไดจ้ากการเอา 2 คูณดว้ย 24 และน าไปบวก 1 ซ่ึงสามารถ
แสดงไดใ้นรูปสมการ คือ พจน์ล าดบัท่ี 25 = (24 x 2) + 1 = 49 และจากขอ้มูลดงักล่าวสามารถน า
สร้างเป็นสมการส าหรับการท านายค่าของพจน์ในล าดบัท่ี n ได ้ดงัน้ี an = 2n-1  

 จะเห็นไดว้า่การใหเ้หตุผลเชิงอุปมานก่อใหเ้กิดการคาดการณ์หรือการท านายข้ึน และถือวา่
เป็นพื้นฐานของการคิดริเร่ิมเพื่อสร้างทฤษฎีใหม่ การท านายจะมีโอกาสเป็นจริงหรือใกลเ้คียงความ
จริงมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัเหตุหรือส่ิงท่ีสังเกตไดว้า่เป็นจริงนั้น มีจ  านวนมากพอหรือไม่ ถา้ตวัอยา่ง
จากการสังเกต ไม่มากพอ แลว้น าไปสรุปก็อาจผดิพลาดไดง่้าย 

 4. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เป็นการเสาะแสวงหาความรู้โดยใช้     
หลกัการของวิธีการอนุมานและวิธีการอุปมานมาผสมผสานกนั Charles Darwin เป็นผูริ้เร่ิมน า
วิธีการน้ีมาใช้ ซ่ึงเม่ือตอ้งการคน้ควา้หาความรู้ หรือแกปั้ญหาในเร่ืองใดก็ตอ้งรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกับเร่ืองนั้นก่อน แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการสร้างสมมติฐาน ซ่ึงเป็นการคาดคะเนค าตอบ
ล่วงหนา้ ต่อจากนั้นเป็นการตรวจสอบปรับปรุงสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการทดสอบ
สมมติฐาน และ John Dewey ปรับปรุงให้ดีข้ึนแลว้ให้ช่ือวิธีน้ีวา่ การคิดแบบใคร่ครวญรอบคอบ 

(Reflective Thinking) ซ่ึงต่อมาเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือของวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
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วธีิการทางวทิยาศาสตร์ เป็นวธีิการเสาะแสวงหาความรู้ท่ีดีในการแกปั้ญหาต่างๆ ไม่เพียงแต่ ปัญหา
ท่ีเ กิด ข้ึนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เท่านั้ น  แต่ย ังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน 

การแกปั้ญหาทางการศึกษาดว้ย  ผูท่ี้คิดวิธีการน้ีคือ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) เขาไดเ้ขียนไวใ้น
หนงัสือ “How We Think” เม่ือปี ค.ศ.1910 แบ่งขั้นการคิดไว ้5 ขั้น คือ 

 1.  ขั้นปรากฏความยุง่ยากเป็นปัญหาข้ึน (A felt Difficulty) หรือขั้นปัญหา  

 2.  ขั้นจ ากดัขอบเขตและนิยามความยุง่ยาก (Location and Definition of the Difficulty) 

เป็นขั้นท่ีพยายามท าใหปั้ญหากระจ่างข้ึน ซ่ึงอาจไดจ้ากการสังเกต การเก็บรวบรวมขอ้เทจ็จริง  

 3. ขั้นเสนอแนะการแกปั้ญหาหรือสมมติฐาน (Suggested Solutions of the Problem 

Hypotheses) ขั้นน้ีไดจ้ากการคน้ควา้ขอ้เท็จจริงแลว้ใชปั้ญญาของตนเดาค าตอบของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

จึงเรียกกนัวา่ ขั้นตั้งสมมติฐาน  

 4. ขั้นอนุมานเหตุผลของสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน (Deductively Reasoning out the 

Consequences of the Suggested Solution) ขั้นน้ีเป็นขั้นรวบรวมขอ้มูล  

 5.  ขั้นทดสอบสมมติฐาน (Testing the Hypotheses by Action) ขั้นน้ีเป็นการวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อจะทดสอบดูวา่ สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนมานั้นเช่ือถือไดห้รือไม่  
     ต่อมาเรียกวา่ “วธีิการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Method)” กล่าวคือ เร่ิมตน้ดว้ยปัญหาก่อน 

แลว้จึงใชก้ารอนุมานเพื่อจะเดาค าตอบของปัญหาหรือเป็นการตั้งสมมติฐานข้ึน   ต่อมาก็มี 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน และใชห้ลกัของการอุปมานสรุปผลออกมา วธีิการ
ทางวทิยาศาสตร์มีวธีิการ 5 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนของวิธีการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ 

1. ขั้นปัญหา (Problem) เป็นขั้นตอนท่ีเราจะสังเกตพบปัญหาในความ ตอ้งการความรู้ความ
จริงหน่ึงว่า มีเหตุการณ์หรือสภาพการณ์เป็นอย่างไร มีเหตุหรือปัจจยัอะไรท่ีท า ให้เกิดเหตุการณ์
หรือสภาพการณ์นั้น  

2. ขั้นตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) ในขั้นตอนน้ีเราจะตอ้งศึกษาและทบทวน ความรู้ท่ีมีอยู่
เดิมมาประกอบการพิจารณาว่า ค  าตอบของปัญหาในขั้นท่ี 1 นั้นจะเป็นอย่างไร ซ่ึงเรียกว่า การ
ตั้งสมมติฐาน ซ่ึงจะเป็นแนวในการตรวจสอบวา่ สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนน้ีจะเป็นจริงหรือไม่  

3. ขั้นรวบรวมขอ้มูล (Gathering Data) ในขั้นน้ีเราจะท าการเก็บรวบรวม ขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้ง
มาอยา่งเพียงพอและตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา  

4. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล (Analysis) ในขั้นน้ีจะเป็นการน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมา ท าการวิเคราะห์ 
เพื่อมาหาลกัษณะร่วมหรือสอดคล้องกนัของขอ้มูลเหล่านั้น และพิจารณาว่าขอ้มูล เหล่าน้ีมีก่ี
ลกัษณะและแตกต่างอยา่งไร เป็นตน้  
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5. ขั้นสรุป (Conclusion) ในขั้นตอนน้ีเป็นการน าผลการวิเคราะห์มาแปลผล และตีความ
ผลการวจิยัท่ีพบ อนัเป็นการสรุปผล  

       ขั้นตอนของวธีิการทางวิทยาศาสตร์ทีใ่ช้แก้ปัญหาทางการศึกษา 

 1.  การตระหนกัถึงปัญหา ขั้นน้ีผูเ้สาะแสวงหาความรู้มีความรู้สึก หรือตระหนกัว่า
ปัญหาคืออะไร หรือมีความสงสัยใคร่รู้เกิดข้ึนวา่ค าตอบของปัญหานั้นคืออะไร 

 2.  ก าหนดขอบเขตของปัญหาอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง ขั้นน้ีจะตอ้งก าหนด
ขอบเขตของปัญหาท่ีตนจะศึกษาหาค าตอบนั้นมีขอบเขตกวา้งขวางแค่ไหน 

        3.  ก าหนดสมมติฐาน ผูแ้สวงหาความรู้ คาดคะเนค าตอบของปัญหาโดยการสังเกตจาก
ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่
 4.  ก าหนดเทคนิคการรวบรวมขอ้มูล รวมทั้งการพฒันาเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพไวใ้ชใ้น
การรวบรวมขอ้มูลท่ีจะตอบปัญหาท่ีตอ้งการ 

 5.  รวบรวมขอ้มูล ผูเ้สาะแสวงหาความรู้ น าเคร่ืองมือท่ีพฒันาไวใ้นขั้นท่ี 4 มารวบรวม
ขอ้มูลท่ีจะตอบปัญหาท่ีตอ้งการทราบ 

 6.  วเิคราะห์ขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดใ้นขั้นท่ี 5 มาจดักระท าเพื่อหาค าตอบ 

 7.  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูเ้สาะแสวงหาความรู้ สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี  

เก่ียวขอ้งกบัสมมติฐานท่ีคาดคะเนไวบ้นพื้นฐานของผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล 

5. วิธีการวิจัย (Research  Method) วิธีการวิจยัถือว่าเป็นวิธีการทัว่ไปในการแสวงหา
ความรู้ความจริงของศาสตร์ทุกสาขา ถึงแมว้่าการวิจยัในศาสตร์บางสาขาจะมีเทคนิควิธีท่ีแตกต่าง
กนัไปบา้ง แต่โดยทัว่ไปแลว้วธีิการวจิยัจะมีขั้นตอนท่ีคลา้ยกบัวธีิการทางวทิยาศาสตร์ดงัน้ี 

     1. ขั้นก าหนดประเด็นปัญหา 

     2. ขั้นทบทวนสารสนเทศ 

     3. ขั้นเก็บรวบรวมขอ้มูล 

     4. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล 

     5. ขั้นลงขอ้สรุป 

     ขั้นตอนของวธีิการวจิยัน้ีจะไดก้ล่าวละเอียดอีกคร้ังในหวัขอ้ต่อไป แต่ในเบ้ืองตน้น้ีจะเห็นวา่
ขั้นตอนของวธีิการวจิยันั้นสามารถเทียบเคียงไดก้บัวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
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ความหมายของการวจิัย 

 การวจิยั ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Research” ถา้จะแปลตามตวัหมายถึง การคน้หาซ ้ าแลว้
ซ ้ าอีก ซ่ึงความหมายของค าวา่วิจยั ทางดา้นวิชาการไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวต่้าง ๆ กนั เช่น เบสท ์
(Best & Kahn, 1989 อา้งถึงใน บุญเรียง ขจรศิลป์,  2533 : 5) ไดใ้หค้วามหมายของการวิจยัไวว้า่เป็น
วิธีการท่ีเป็นระบบระเบียบ  และมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ และคิดบนัทึกการสังเกตท่ีมี          
การควบคุมเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปอา้งอิง หลกัการหรือทฤษฎีซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการท างานและ
การควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้

บุญเรียง ขจรศิลป์ (2533 : 5) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ การวิจยัทางดา้นวิชาการ หมายถึง 

กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ หรือกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อตอบปัญหาท่ีมี
อยูอ่ยา่งมีระบบ และมีวตัถุประสงคท่ี์แน่นอน โดยอาศยัวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

 นงลกัษณ์ วรัิชชยั (2542 : 1) ไดใ้หค้วามหมายของการวจิยัไวว้า่ การวจิยั หมายถึง  

กระบวนการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปรากฏการณ์ธรรมชาติตามสมมติฐานท่ีนิรนยัจากทฤษฎี 
โดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีระบบ มีการใช้ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ มีการควบคุม และมี 

การด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอน โดยท่ีแต่ละขั้นตอนมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั น าไปสู่ค าตอบ
ปัญหาการวิจยั ผลการวิจยัท่ีไดเ้ป็นความรู้ใหม่หรือเป็นผลของการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อมวลมนุษยแ์ละสังคม 

 รัตนะ  บวัสนธ์ (2543 : 3) ไดใ้ห้ความหมาย ของการวิจยัไวว้า่ เป็นการหาความจริงเชิง
สาธารณะดว้ยวธีิการท่ีเรียกวา่กระบวนการวจิยัซ่ึงมีลกัษณะเป็นระบบมีขั้นตอน  

 ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2544 : 21) สรุปความหมายของการวิจยัไวว้่า การวิจยัคือ
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบระเบียบเพื่อท าความเข้าใจปัญหาและแสวงหาค าตอบเป็น
กระบวนการท่ีอาศยัวธีิการทางวทิยาศาสตร์เป็นหลกั 

 พวงรัตน์ ทวรัีตน์ (2543 : 14 ) ไดใ้หค้วามหมายของการวจิยัตามตวัอกัษร ดงัน้ี  

 R = Recruitment & Relationships หมายถึง การฝึกตนให้มีความรู้รวมทั้งรวบรวมผูมี้
ความรู้เพื่อปฏิบติังานร่วมกนั การติดต่อสัมพนัธ์และการประสานงานกนั  

 E = Education & Efficiency หมายถึง ผูว้จิยัจะตอ้งมีการศึกษา มีความรู้และ สมรรถภาพสูง
ในการวจิยั  

 S = Science & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ท่ีตอ้งพิสูจน์คน้ควา้เพื่อหาความจริง และ
ผูว้จิยัตอ้งมีพลงักระตุน้ความคิดริเร่ิม และกระตือรือร้นท่ีจะท าวจิยั  

 E = Evaluation & Environments หมายถึง รู้จกัการประเมินผลดูวา่มีประโยชน์สมควร      
จะท าต่อไปหรือไม ่และตอ้งรู้จกัใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการวจิยั  
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 A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายท่ีแน่นอน และมีทศันคติท่ีดีต่อ 

การติดตามผลของการวจิยั  

 R = Result หมายถึง ผลการวิจยัท่ีไดม้าจะเป็นผลแบบใดก็ตามจะตอ้งยอมรับผลการวิจยั
นั้นอยา่งดุษณี เพราะเป็นผลท่ีไดม้าจากการคน้ควา้ศึกษาอยา่งมีระบบ  

 C = Curiosity หมายถึง ผูว้จิยัจะตอ้งมีความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายใน
งานการวจิยัตลอดเวลา แมว้า่ความอยากรู้อยากเห็นนั้นจะมีเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม  

 H = Horizon หมายถึง เม่ือผลการวิจยัปรากฏมาแลว้ยอ่มท าให้ทราบและเขา้ใจในปัญหา
เหล่านั้นไดเ้หมือนกบัการเกิดแสงสวา่งข้ึน แต่ถา้ยงัไม่เกิดแสงสว่างข้ึน ผูว้ิจยัจะตอ้งด าเนินการ
ต่อไปจนกวา่จะพบแสงสวา่ง และในทางสังคมแสงสวา่งหมายถึงผลการวิจยัก่อให้เกิดสันติสุขแก่
สังคม 

 ดงันั้น การวิจยัทางการศึกษาจึงหมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ท่ีเป็น
ความจริงเชิงตรรกะ (Logical) หรือความจริงเชิงประจกัษ ์(Empirical) เพื่อตอบปัญหาทางการศึกษา
อย่างมีระบบ และมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลกั  รวมถึง 

การประยุกต์ใช้วิธีการของศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับว่าจะท าให้ไดค้วามจริงท่ีเช่ือถือได ้

และมีการด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 

ลกัษณะทีส่ าคญัของการวจิัย 

 เบสท ์(Best & Kahn, 1989 อา้งถึงใน บุญเรียง ขจรศิลป์, 2533: 5)  ไดส้รุปลกัษณะท่ีส าคญั
ของการวจิยัไวด้งัน้ี 

 1. เป้าหมายของการวิจยัมุ่งท่ีจะหาค าตอบต่าง ๆ เพื่อจะน ามาใช้แก้ปัญหาท่ีมีอยู่โดย
พยายามท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ ระหวา่ง ตวัแปรในลกัษณะความเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั 

 2. การวิจยัเนน้ถึงการพฒันาขอ้สรุป หลกัเกณฑ์หรือทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์
ในการท านายเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เป้าหมายของการวิจยันั้นมิไดห้ยุดอยูเ่ฉพาะ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาเท่านั้น แต่ขอ้สรุปท่ีไดมุ้่งท่ีจะอา้งอิงไปสู่กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

 3. การวิจยัจะอาศยัขอ้มูล หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถสังเกตไดร้วบรวมได้ ค าถามท่ี
น่าสนใจบางค าถามไม่สามารถท าการวจิยัได ้เพราะไม่สามารถรวบรวมขอ้มูลมาศึกษาได ้

4. การวจิยัตอ้งการเคร่ืองมือและการรวบรวมขอ้มูลท่ีแม่นย  า เท่ียงตรง 

 5. การวิจยัจะเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลใหม่ ๆ จากแหล่งปฐมภูมิหรือใชข้อ้มูลท่ีมีอยู่
เดิม เพื่อหาค าตอบของวตัถุประสงคใ์หม่ 
 6. กิจกรรมท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีระบบแบบแผน 
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 7. การวจิยัตอ้งการผูรู้้จริงในเน้ือหาท่ีจะท าการวจิยั 

 8. การวิจัยเป็นกระบวนการท่ีมีเหตุผล  และมีความเป็นปรนัยสามารถท่ีจะท า 

การตรวจสอบความตรงของวธีิการท่ีใชข้อ้มูลท่ีรวบรวมมา และขอ้สรุปท่ีได ้

 9. สามารถท่ีจะท าซ ้ าได ้โดยใชว้ธีิเดียวกนั หรือวิธีการท่ีคลา้ยคลึงกนัถา้มีการเปล่ียนแปลง
กลุ่มประชากร สถานการณ์ หรือระยะเวลา 

            10. การท าวิจยันั้นจะตอ้งมีความอดทนและรีบร้อนไม่ได ้ นกัวิจยัควรจะเตรียมใจไวด้ว้ยวา่ 
อาจจะตอ้งมีความล าบากในบางเร่ือง ในบางกรณีท่ีจะแสวงหาค าตอบของค าถามท่ียาก ๆ 

            11. การเขียนรายงานการวิจยัควรจะท าอย่างละเอียดรอบคอบ ศพัท์เทคนิคท่ีใช้ควรจะ
บญัญติัความหมายไว  ้ วิธีการท่ีใชใ้นการวิจยัอธิบายอยา่งละเอียด รายงายผลการวิจยัอยา่งตรงไป 

ตรงมาโดยไม่ใชค้วามคิดเห็นส่วนตวั ไม่บิดเบือนผลการวจิยั 

            12. การวิจยันั้นตอ้งการความซ่ือสัตยแ์ละกลา้หาญในการรายงานผลการวิจยัในบางคร้ัง ซ่ึง
อาจจะไปขดักบัความรู้สึกหรือผลการวจิยัของคนอ่ืนก็ตาม  

 

ลกัษณะทีไ่ม่ใช่การวจิัย 

การวิจยัมีลักษณะส าคญัท่ีเป็นการวิจยั เพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงขอเสนอตวัอย่างของ 

ลกัษณะท่ีไม่ใช่การวจิยั ดงัน้ี (สุรวาท  ทองบุ, 2550 : 6) 
1. การท่ีนิสิตนักศึกษาไปคน้ควา้เอกสารต าราแลว้น ามาเรียบเรียง ตดัต่อ เขียนรายงาน     

ส่งอาจารยผ์ูส้อน  

2. การคน้พบ (Discovery) โดยทัว่ไปโดยบงัเอิญ เช่นมีการขุดพบกระดูกไดโนเสาร์        
บนเชิงเขา  

3. การรวบรวมขอ้มูลแล้วน ามาจดัท าตารางเพื่อให้ดูแล้วเขา้ใจได้ง่าย ไม่ได้มีการเก็บ 

รวบรวมขอ้มูลใหม่ หรือวเิคราะห์ใหม่  
4. การทดลองปฏิบติัการ ตามคู่มือท่ีแนะน าไวเ้ช่นนกัเรียนท าการทดลองเพื่อให้ ทราบวา่ 

น ้าประกอบดว้ยธาตุใดบา้ง ซ่ึงเป็นความรู้ความจริงท่ีไดข้อ้ยติุแลว้ 
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จุญดมุ่งหมายของการวจิัย  

ในการด าเนินการวจิยันั้นโดยปกติเราจะมีจุดมุ่งหมายของการวจิยัส าคญัต่อไปน้ี  

(สุรวาท  ทองบุ, 2550 : 7) 

 1.  เพื่อการบรรยาย (Description) เพื่อใชใ้นการพรรณนาหรือบรรยาย ผลท่ีไดจ้ากการวิจยั
สามารถท่ีจะบรรยาย ลกัษณะของส่ิงท่ีท าการศึกษาวิจยันั้น วา่เป็นเช่นไร อยูท่ี่ใด มีก่ีประเภท มาก
นอ้ยเพียงใด มีสภาพเป็นอย่างไร มีพฒันาการหรือเปล่ียนแปลงไปอย่างไร หรือมีปัญหาอะไร มี
ความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด เป็นตน้ 

 2.  เพื่อการอธิบาย (Explanation) เพื่อใชใ้นการอธิบาย ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะสามารถบอก
เหตุผลของส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้ วา่ มีสาเหตุมาจากส่ิงใดหรือไดรั้บอิทธิพลจาก ตวัแปรใดหรือปัจจยัใด 
รวมทั้ง ปัจจยัใดมีอิทธิพลมาก นอ้ยกว่ากนั ซ่ึงผูว้ิจยัอาจทดลองใส่ปัจจยัลงไป ในส่ิงท่ีศึกษาแลว้
สังเกตการเปล่ียนแปลงหรือปฏิกิริยา ท่ีเกิดข้ึน แล้วจะช่วยอธิบายได้ว่า การเปล่ียนแปลงหรือ
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นเพราะสาเหตุใดหรือ ไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงใด 

 3.  เพื่อการท านาย (Prediction) เพื่อใชใ้นการท านาย ในบางคร้ัง เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบ
อนาคตของส่ิงท่ีศึกษา วา่เป็นเช่นไร อนัจะช่วยให้มนุษยส์ามารถท่ีจะเตรียมการ ปรับตวัให้ทนัการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ในอนาคตไดซ่ึ้งการวจิยัน้ีอาจจะอาศยัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน มาแลว้ในอดีตจนถึง
ปัจจุบนัแลว้ท า การวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงอาจจะอาศยัวิธีการทางสถิติหรือ
อาศยัประสบการณ์ ของผูเ้ช่ียวชาญหลาย ๆ คน เป็นตน้ 

 4.  เพื่อการควบคุม (Control) เพื่อใช้ในการควบคุม ในการด าเนินกิจกรรมอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงซ่ึงตอ้งการ ประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน จ าเป็นท่ีจะตอ้งเฝ้าติดตามการเปล่ียนแปลง และ
มีการปรับปรุง การด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ อยูเ่สมอ เพื่อให้สามารถไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งทนัเหตุการณ์
และเพียงพอ ต่อการตดัสินใจ แกปั้ญหาและปรับปรุงงานนั้น ๆ จ าเป็นจะตอ้งอาศยักระบวนการวิจยั
ท่ีรอบคอบ รัดกุมยิง่ข้ึน 

5. เพื่อการพฒันา (Development) ในการวจิยัจะช่วยให้ทราบสภาพความเป็นอยู ่หรือสภาพ 

การด าเนินการใด ๆ วา่มีประสิทธิภาพ หรือมีปัญหา หรือความตอ้งการเพียงใด และสามารถทดลอง 

แกปั้ญหาหรือปรับปรุงสภาพการด าเนินงานใด ๆ อยูเ่สมอ ก็จะท าใหส้ภาพความเป็นอยู ่หรือ สภาพ
ด าเนินการใด ๆ ไดรั้บการพฒันาให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของงานนั้น อนัจะส่งผล
ต่อความสงบสุขของมนุษยน์ัน่เอง  
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ธรรมชาติของการวจิัย 

 การวิจยันบัว่าเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีมีลกัษณะพิเศษ โดยคุณลกัษณะธรรมชาติ
ของการวจิยัมีลกัษณะทัว่ ๆ ไปดงัน้ี (ไพศาล  วรค า, 2550: 7 - 12) 
                1.  การวิจัยสามารถด าเนินการได้ในหลากหลายรูปแบบ (Research  can take a variety 

of form) ข้ึนอยู่กับลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาหรือหัวข้อในการศึกษา เช่น ใช้การส ารวจ                      
การสังเคราะห์จากเอกสาร การทดลอง เป็นตน้ ซ่ึงโดยทัว่ไปการวิจยัจะมีเป้าหมายท่ีส าคญัอยู่ 2 
ประการ คือ เพื่อสั่งสม เพิ่มพนูหรือขยายองคค์วามรู้ และเพื่อคน้หาค าตอบของปัญหา การวิจยัทัว่ ๆ
ไปก็อาจจะมีเป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึงหรือมีทั้งสองเป้าหมายน้ีในคราเดียวกนั แต่ส าหรับ 

การวิจยัทางการศึกษาแล้วส่วนใหญ่จะมีเพียงเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือ หากตอ้งการพฒันาองค์
ความรู้ก็มกัจะไม่ค่อยสนใจการแกปั้ญหา หรือหากตอ้งการวิจยัเพื่อแกปั้ญหาก็จะมุ่งแกปั้ญหาใด
ปัญหาหน่ึงเป็นการเฉพาะโดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิม อย่างเช่น ครูคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนแห่งหน่ึงพบวา่ผลสัมฤทธ์ิในวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาต ่า จึงไดเ้ลือกวิธี
สอนท่ีแตกต่างกนั 3 วิธีมาทดลองสอน การตดัสินใจเลือกวิธีการสอนมาใช้ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน ย่อมเป็นวิธีใดวิธีหน่ึงในสามวิธีน้ี ดงันั้นการวิจยัในคร้ังน้ีก็เพียงเพื่อให้
ทราบวา่ วธีิสอนใดในสามวธีิดงักล่าวสามารถยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดี้กวา่กนัเท่านั้น  
              2.  การวจัิยควรมีความเทีย่งตรง  (Research  should  be  valid) นอกจากมีรูปแบบ 

หรือเป้าหมายในการวิจยัเป็นเคร่ืองก าหนดทิศทางการวิจยัแล้ว เรายงัตอ้งการงานวิจยัท่ีมีความ
เท่ียงตรง (Validity) อีกดว้ย ซ่ึงงานวจิยัท่ีมีความเท่ียงตรงนั้นตอ้งมีคุณลกัษณะสองประการต่อไปน้ี
พร้อม ๆ กนั คือ ประการแรก ผลการวิจยัท่ีไดต้อ้งสามารถตอบค าถามการวิจยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรง
ตามเป้าหมายในการศึกษา ซ่ึงเรียกว่า ความเท่ียงตรงภายใน (Internal Validity) ประการท่ีสอง 
ผลการวจิยัท่ีไดต้อ้งสามารถสรุปอา้งอิงไปยงัประชากรของเง่ือนไขหรือประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง
ได ้ซ่ึงเรียกวา่ ความเท่ียงตรงภายนอก (External  Validity) 

      2.1 ความเท่ียงตรงภายใน  งานวิจยัท่ีมีความเท่ียงตรงภายในหรือสามารถตอบ
ค าถาม  การวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามเป้าหมายของการศึกษาไดน้ั้น ผลการวิจยัจะตอ้งเป็นผลจาก
ตวัแปรท่ีผูว้จิยัท าการศึกษา หรือค่าท่ีสังเกตไดจ้ากตวัแปรตามเป็นผลมาจากตวัแปรตน้อยา่งแทจ้ริง 
ไม่ใช่เป็นผลมาจากส่ิงอ่ืนหรือตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดศึ้กษา ความเท่ียงตรงภายในของการวิจยัถือวา่เป็น
ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการด าเนินการวิจยั ไม่ว่าจะเป็นการวิจยัประเภทใดล้วนต้องการผลการวิจยัท่ี
สามารถตอบค าถามการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งส้ิน ซ่ึงถา้หากผลการวิจยัท่ีไดรั้บนั้นไม่สามารถตอบ
ค าถามการวจิยัไดอ้ยา่งชดัเจนหรือผูว้จิยัไม่แน่ใจในผลดงักล่าว คุณค่าของงานวจิยัก็ดอ้ยลงไปดว้ย  
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       2.2 ความเท่ียงตรงภายนอก การวิจยัท่ีมีความเท่ียงตรงภายนอก ผลการวิจยัจะตอ้ง
สามารถวางนยัทัว่ไปในการสรุปอา้ง (Generalization) ไปยงัประชากรของเง่ือนไขหรือประชากร
ของกลุ่มตวัอย่างได้ (ค  าว่าประชากรเง่ือนไขนั้น หมายถึง เง่ือนไขหรือสถานการณ์ทั้งหมดท่ีมี
ลกัษณะเหมือนกบัเง่ือนไขหรือสถานการณ์ท่ีท าการศึกษา) หรือขอ้คน้พบจากการวิจยัสามารถ
น าไปใชไ้ดก้บัสถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัสถานการณ์ท่ีศึกษาไดน้ัน่เอง อยา่งไรก็
ตามการวิจยัจะมีความเท่ียงตรงภายนอกได้ จ  าเป็นมีความเท่ียงตรงภายในเสียก่อน แต่การวิจยัท่ีมี
ความเท่ียงตรงภายในอาจจะมีความเท่ียงตรงภายนอกหรือไม่ก็ได ้ 
             3.    การวจัิยควรมีความเช่ือมั่น (Research should be reliable) ความเช่ือมัน่ของ 

การวจิยันั้นเก่ียวขอ้งกบัการท าซ ้ าได ้(Replicable) และความคงเส้นคงวา (Consistency) ของวิธีการ
เง่ือนไขและผลการวิจยั ซ่ึงบางทีอาจแบ่งออกเป็นความเช่ือมัน่ภายใน (Internal Reliability) และ
ความเช่ือมัน่ภายนอก (External Reliability) เช่นเดียวกบัความเท่ียงตรง โดยความเช่ือมัน่ภายในนั้น 
หมายถึง ความคงเส้นคงวาของการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และการแปลผล เช่น เม่ือใช้ผู ้
รวบรวมขอ้มูลหลาย ๆ คน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ก็บขอ้มูลแต่ละคนก็ยงัมีความสอดคลอ้งกนั เป็นตน้ 
ส่วนความเช่ือมัน่ภายนอกนั้น  หมายถึง ความเป็นอิสระจากผูว้ิจยั นัน่คือ ในสถานการณ์หน่ึงๆ ไม่
ว่าจะให้ใครท าวิจยัก็จะไดผ้ลการวิจยัเช่นเดียวกนั หรือผูว้ิจยัคนอ่ืนสามารถท าการวิจยัซ ้ าโดยใช้
วธีิการเดียวกนั ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนัก็จะไดผ้ลการวจิยัเหมือนกนักบัผูว้จิยัคนก่อน 

4. การวจัิยควรด าเนินการอย่างเป็นระบบ (Research should be systematic)  
การท่ีจะท าการวจิยัใหมี้ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่นั้นจะท าอยา่งไร? ค าตอบง่าย ๆ ก็คือ เม่ือ 

การวิจยัเป็น “กระบวนการ” ก็ควรท ากระบวนการวิจยัให้เป็นกระบวนการเชิงระบบ (Systematic 

process) อยา่งค ากล่าวของแมกมิลแลนและชูมาคเกอร์ (McMillan & Schumacher, 1984: 4) ท่ีนิยาม
การวิจยัไวว้่า “เป็นกระบวนการเชิงระบบของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศ (ขอ้มูล) 
เพื่อจุดมุ่งหมายบางประการ” หรือ เคอร์ลินเจอร์ (Kerlinger, 1973: 11) ท่ีให้ความหมายของการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ไวว้่า “เป็นการคน้ควา้เชิงวิพากษ์และเชิงประจกัษ์ท่ีมีการควบคุมเป็นระบบของ
ขอ้เสนอเชิงสมมติฐานเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีสันนิษฐานไว”้ 
ส าหรับการวิจยัเป็นกระบวนการเชิงระบบนั้นประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ีคือ 1) ก าหนดประเด็น
ปัญหา 2) ทบทวนสารสนเทศ (เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 3) เก็บรวบรวมขอ้มูล   
 4) วเิคราะห์ขอ้มูล และ 5) ลงขอ้สรุป ซ่ึงแต่ละขั้นตอนของการวจิยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

          4.1 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นปัญหา (Identifying  the Problem) เพื่อให้การวิจยั
เห็นกระบวนการเชิงระบบ ตอ้งนิยามธรรมชาติของปัญหาท่ีท าการศึกษานั้นให้ชัดเจน ถึงแมว้่า
ปัญหาดังกล่าวจะเป็นท่ีเข้าใจกันในวงกวา้งก็ตาม ตลอดจนระบุความรู้ความจริงท่ีเก่ียวขอ้งกับ
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ปัญหา และกรอบแนวคิดของการวิจยั ซ่ึงกรอบแนวคิดในการวิจยัน้ีจะท าให้สามารถระบุขอบเขต 
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้หรือเง่ือนไขท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีท าการวิจยัได ้

          4.2 ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนสารสนเทศ (Reviewing  Information) เป็นการรวบรวม
และศึกษาสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา ตลอดจนวิธีการท่ีใช้ค้นหาค าตอบของปัญหาท่ี
ท าการศึกษาหรือปัญหาอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงสารสนเทศเหล่าน้ีอาจหาไดจ้ากเอกสารและงานวิจยั
ของคนอ่ืน ๆ ท่ีท าการศึกษาไวแ้ลว้ 

            4.3 ข้ันตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting Data) การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหานบัเป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการวิจยัเชิงระบบ การไดม้าซ่ึงขอ้มูลจึงมิอาจ
ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมได้ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจะตอ้งมีการควบคุมและ
รวบรวมข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลและรัดกุม ขอ้มูลท่ีไดจึ้งจะมีความเท่ียงตรง 

             4.4 ข้ันตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing  Data) วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
น ามาใชต้อ้งมีความเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาเพื่อตอบปัญหาการวิจยั 

             4.5 ข้ันตอนที่ 5 ลงข้อสรุป (Drawing  Conclusions) การลงขอ้สรุปหรือการสรุป
อา้งอิงเป็นขั้นตอนต่อจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ขอ้สรุปท่ีไดจึ้งข้ึนอยู่กบัขอ้มูลและผล
การวเิคราะห์ภายในกรอบแนวคิดของการวจิยันั้น ๆ 

             ถึงแมข้ั้นตอนของกระบวนการวิจยัจะจดัเรียงล าดบักนัอยา่งเป็นระบบ และควรจะ
ด าเนินการวิจยัไปตามล าดบัของขั้นตอนเหล่านั้น แต่ในการปฏิบติัจริงอาจมีบางขั้นตอนท่ีสามารถ
ด าเนินการไปพร้อม ๆ กนัหรือด าเนินการคาบเก่ียวกนัได ้

 

ประโยชน์ของการวจิัย 

ผลจากการด าเนินการวิจยั ท าให้มนุษยไ์ดรั้บความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย ์ ช่วย
ให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หลายประการอันจะน าไปสู่         

การด ารงชีวติอยูร่่วมกนัอยา่งผาสุกดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 14) 
1. ช่วยใหไ้ดค้วามรู้ใหม่ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั  

2. ช่วยพิสูจน์หรือตรวจสอบความถูกตอ้งของกฎเกณฑห์ลกัการและทฤษฎีต่าง ๆ  

3. ช่วยใหเ้ขา้ใจสถานการณ์ ปรากฏการณ์และ พฤติกรรมต่าง ๆ  

4. ช่วยพยากรณ์ผลภายหนา้ของสถานการณ์ ปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  

5. ช่วยแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  
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6. ช่วยในการวนิิจฉยั ตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม  

7. ช่วยปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

8. ช่วยปรับปรุงและพฒันาสภาพความเป็นอยู ่และวถีิด ารงชีวติไดดี้ยิง่ข้ึน  

9. ช่วยกระตุน้บุคคลใหมี้เหตุผล รู้จกัคิดและคน้ควา้หาความรู้อยูเ่สมอ  

การจัดประเภทการวจิัย 

 การจดัประเภทการวจิยัทางการศึกษานั้นสามารถจดัไดห้ลายแบบแลว้แต่วา่จะใชอ้ะไรเป็น
เกณฑ์ในการแบ่ง ซ่ึงพอสรุป ไดด้งัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 124-127; ไพศาล วรค า, 2550:    

17-19; สุรวาท  ทองบุ, 2550: 16-19) 
 1.  ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง 

 1.1  เชิงประวติัศาสตร์ 

 1.2  เชิงบรรยาย 

 1.3  เชิงทดลอง 

 2.  ใชจุ้ดมุ่งหมายของงานวจิยัเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง 

 2.1  บริสุทธ์ิ 

 2.2  ประยกุต ์

 2.3  เชิงปฏิบติัการ 

 3.  ใชล้กัษณะและวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง 

 3.1  เชิงปริมาณ 

 3.2  เชิงคุณภาพ  

 3.3  แบบผสมผสาน 

  4.  ใชล้กัษณะศาสตร์และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง 

 4.1  วทิยาศาสตร์ 

 4.2  สังคมศาสตร์ 

 4.3  มนุษยศาสตร์ 

 5.  ใชว้ธีิการควบคุมตวัแปรเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง 

 5.1  เชิงทดลอง 

 5.2  เชิงก่ึงทดลอง 

 5.3  เชิงธรรมชาติ     
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1. การใชร้ะเบียบวจิยัเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง 

1.1 การวจิยัเชิงประวติัศาสตร์ (Historical Research) เป็นการวจิยัท่ีเนน้ถึงการศึกษา 

คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ในอดีต (What was?) ประโยชน์ของ  
การวจิยั ชนิดน้ีก็คือ สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบนั หรือ
สามารถน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจ เพื่อแกไ้ขปัญหา ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัไดด้ว้ย 

 1.2  การวิจยัเชิงบรรยาย หรือการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เป็นการวิจยัท่ี
เนน้ถึงการศึกษารวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั (What is ?) ในการด าเนินการวิจยั นกัวิจยั
ไม่สามารถท่ีจะไปจดัสร้างสถานการณ์หรือควบคุมตวัแปรต่างๆ ไดต้ามใจชอบ การวิจยัแบบน้ีเป็น
การคน้ควา้หาขอ้เทจ็จริงหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ เช่น การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เพศ และความสนใจต่อการเมือง มีการวจิยัหลายชนิดท่ีจดัไวว้า่เป็นการวจิยัเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ 

 1.2.1 การวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 

 1.2.2 การวจิยัเชิงสังเกต (Observational Research) 

 1.2.3 การวจิยัเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ (Causal Comparative  Research) 

 1.2.4 การวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlational Research) 

 1.2.5 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 

 1.3 การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจยัเพื่อพิสูจน์ความสัมพนัธ์เชิง
เหตุผลของ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ (What Will Be ?) โดยมีการจดักระท ากบัตวัแปรอิสระเพื่อศึกษาผล
ท่ีมีต่อตวัแปรตาม และมีการควบคุมตวัแปรอ่ืนมิใหมี้ผลกระทบต่อตวัแปรตาม ซ่ึงนิยมมากทางดา้น
วทิยาศาสตร์ ส าหรับทางดา้นการศึกษา ค่อนขา้งล าบาก ในแง่ของการควบคุมตวัแปรเกินลกัษณะท่ี
ส าคญัของการวจิยัเชิงทดลองคือ 

 1.3.1 ควบคุมตวัแปรเกินได ้(Control) 

 1.3.2 จดัการเปล่ียนแปลงค่าของตวัแปรอิสระได ้(Manipulation)  

  1.3.3 สังเกตได ้(Observation) 

 1.3.4 ท าซ ้ าได ้(Replication) 

 

2. การใชจุ้ดมุ่งหมายของการวจิยัเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง 

 2.1  การวิจยับริสุทธ์ิ (Pure  Research) หมายถึง การวิจยัท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตอบสนอง
ความอยากรู้หรือมุ่งท่ีจะหาความรู้เท่านั้น โดยไม่ไดค้  านึงว่าจะน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชไ้ดห้รือไม่ 
การวจิยัประเภทน้ีก่อใหเ้กิดทฤษฎีใหม่ ๆ ตามมา 
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 2.2  การวิจยัประยุกต์ (Applied  Research) หมายถึง การวิจยัท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อน า
ผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใช้ใน การแก้ปัญหา หรือปรับปรุงความเป็นอยู่และสังคมของมนุษยใ์ห้ดีข้ึน
ไดแ้ก่ การวจิยัทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาเป็นตน้ 

 2.3  การวิจยัเชิงปฏิบติัการหรือวิจยัเฉพาะกิจ (Action Research) เป็นการวิจยัเพื่อน าผลมา
ใชแ้กปั้ญหาอยา่งรีบด่วนหรือปัจจุบนัทนัที ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเพื่อจะน าผลท่ีไดม้าใชแ้กปั้ญหา
เฉพาะเร่ืองในวงจ ากดั โดยไม่ไดส้นใจวา่จะใชป้ระโยชน์หรือแกปั้ญหาอ่ืนได ้หรือไม่  
 2.4  การวิจยัสถาบนั (Institutional Research) เป็นการวิจยัท่ีมุ่งน าผลการวิจยัมาใช้เพื่อ
ปรับปรุงงานด้านการบริหารของหน่วยงานหรือ สถาบนันั้นๆ โดยไม่มีจุดมุ่งหมายในการน า
ผลการวจิยัไปใชก้บัหน่วยงานหรือสถาบนัอ่ืน  

 

3. การใชล้กัษณะและวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง 

 3.1 การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวจิยัท่ีมุ่งคน้ควา้หาขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ โดยพยายามท่ีจะศึกษาขอ้มูลดา้นต่าง ๆ มาบรรยายถึง
ความสัมพนัธ์ของ เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู ่ การวิจยัเชิงคุณภาพนั้นเป็น
การศึกษาคน้ควา้ในแนวลึกมากกว่าแนวกวา้ง การรวบรวมขอ้มูล จะให้ความส าคญักบัขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัประวติัส่วนตวั แนวคิด ความรู้สึกต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล วิธีการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจะเป็นวิธีการหลกัของการวิจยัเชิง
คุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูล จะใชว้ิธีการสรุปบรรยายทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ในการอธิบายและ
วเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  

 3.2  การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งคน้ควา้ขอ้เท็จจริง ต่างๆ 

เพื่อหาขอ้สรุปในเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาในแนวกวา้งมากกวา่แนวลึก เพื่อท่ีจะน าขอ้สรุป ต่างๆ 
ท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งอา้งอิงไปใชก้บักลุ่มประชากร โดยอาศยัวิธีการทางสถิติ การรวบรวมขอ้มูล 
เนน้หนกัไปในทางปริมาณหรือค่าต่าง ๆ ท่ีสามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณ วิธีการรวบรวม ขอ้มูล มี
หลายรูปแบบ เช่น การส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การสร้างสถานการณ์สมมติการ 

ทดลองและการทดสอบ เป็นตน้ การวิเคราะห์ขอ้มูล จะใชว้ิธีการทางสถิติเขา้มาใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

 3.3  การวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) มีรูปแบบการวจิยั 2 แนวทาง คือ  

 3.3.1 รูปแบบการวิจยัแบบผสมผสานรูปแบบ  (Mix - Model Research) เป็น              
การผสมผสานการวจิยัเชิงคุณภาพและการวจิยัเชิงปริมาณภายในขั้นตอนหรือขา้มขั้นตอน เช่น  
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การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) และ
แบบสอบถามแบบปลายเปิดประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นตน้ การวิจยัรูปแบบน้ี ไดแ้ก่ การวิจยัและ
พฒันา (Research and Development) และการวจิยัปฏิบติัการ (Action Research) เป็นตน้  

 3.3.2  วิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mix-Method Research) เป็นการน าวิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพและวิธีการวิจยัเชิงปริมาณมาร่วมกนัท าการศึกษาวิจยัในเร่ืองเดียวกนั โดยแต่ละวิธีใช้
วิธีการวิจยัในแบบของตนเองท าการศึกษาปัญหานั้นตั้ งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 

จากนั้นน าเอาผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาทั้งสองวิธีมาช่วยอธิบายตีความซ่ึงกนัและกนั เพื่อสรุป
ผลการวจิยั  

 

4. การใชล้กัษณะศาสตร์และสาขาวชิาท่ีเก่ียวกบัการวจิยัเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง  

 4.1  การวิจยัทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ การวิจยัเก่ียวกับสังคม การเมือง การปกครอง 
การศึกษา เศรษฐกิจ เป็นตน้ 

 4.2  การวิจยัทางมนุษยศาสตร์ ไดแ้ก่ การวิจยัเก่ียวกบัคุณค่าของมนุษย ์เช่น ภาษาศาสตร์ 

ดนตรี ศาสนา โบราณคดี ปรัชญา เป็นตน้ 

 4.3  การวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ การวิจยัทางชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม แพทย ์
พยาบาล เทคนิคการแพทย ์เภสัชศาสตร์ เป็นตน้ 

 

5. การใชว้ธีิการควบคุมตวัแปรเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง 

 5.1  การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจยัเพื่อพิสูจน์ความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุ โดยมีการจดัสถานการณ์ทดลอง ดว้ยการควบคุมระดบัของตวัแปรตน้  และก าจดัอิทธิพล
ของตวัแปรภายนอกต่าง ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งแลว้วดัผลตวัแปรตามออกมา 

 5.2  การวิจยัเชิงก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) เป็นการวิจยัท่ีสามารถควบคุม
ตวัแปรภายนอกท่ีไม่ตอ้งการไดเ้พียง บางตวั เน่ืองจากไม่สามารถสุ่มตวัอยา่งใหเ้ท่ากนัได ้

 5.3  การวิจยัเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) เป็นการวิจยัท่ีคน้หาความจริงของ 
สภาพการณ์ในสังคม ใชก้ารสังเกตการณ์เป็นส าคญั และสรุปผลโดยใชก้ารวิเคราะห์ สังเคราะห์  

ประเมินค่าอนุมาน และอุปมาน 
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ขั้นตอนในการวจิัย 

 ในการวจิยัแต่ละประเภท อาจมีขั้นตอนแตกต่างไป ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนในการวิจยัซ่ึง
ไม่ได้หมายคลุมไปถึงว่าการวิจยัทุกประเภท ตอ้งมีขั้นตอนตามท่ีจะกล่าว ต่อไปน้ี ทุกประการ 
(ไพศาล วรค า, 2550: 17-22).   
 1.  เลือกหวัขอ้ปัญหา เป็นการตอบค าถามท่ีวา่เราจะท าวจิยัเร่ืองอะไร ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาให้
รอบคอบดว้ยความมัน่ใจและเขียนช่ือเร่ืองท่ีจะวจิยัออกมา 

 2.  การก าหนดขอบเขตของปัญหา เม่ือไดปั้ญหาท่ีจะท าการวิจยัแน่นอนแลว้ควรจะก าหนด
ขอบเขตของปัญหาใหช้ดัแจง้ เน่ืองจากการก าหนดปัญหาท่ีแน่นอนช่วยผูว้ิจยัไดด้งัน้ี 

 2.1 วางแผนรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 

 2.2 รู้ถึงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ตลอดจนการแปลผลการวจิยั 

 2.3 มองเห็นภาพอยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งท าอะไรบา้ง 

 3.  การศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการศึกษาสาระความรู้ แนวคิด ทฤษฎี 

และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนั้นในต ารา หนงัสือ วารสาร รายงานการวจิยัและเอกสาร อ่ืน ๆ ซ่ึงจะ
มีประโยชน์ต่อผูว้จิยัในขอ้ต่อไปน้ี 

 3.1 ช่วยใหไ้ม่เกิดการซ ้ าซอ้นในการวจิยั 

 3.2 ช่วยใหก้ าหนดขอบเขตของการท าวจิยัไดถู้กตอ้งชดัเจน (กรอบแนวคิด) 
 3.3 ไดแ้นวทางในการก าหนดสมมติฐาน (กรณีท่ีมีสมมติฐาน) 
 3.4 ไดแ้นวทางในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อรวบรวมขอ้มูล 

 3.5 ไดแ้นวทางในการสุ่มตวัอยา่ง 

 3.6 ไดแ้นวทางในการใชค้่าสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.7 ไดแ้นวทางการแปลผลการวจิยัและการเขียนรายงานการวจิยั 

 4. การก าหนดสมมติฐาน หมายถึง การเขียนข้อความ ท่ี เป็นข้อคาดหวังเ ก่ียวกับ 

ความแตกต่างท่ีอาจเป็นไปได ้ ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ซ่ึงสมมติฐานนั้นไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งเป็นจริง
เสมอไป 

 5.  การเขียนเคา้โครงการวจิยั การเขียนเคา้โครงการวจิยัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัขั้นหน่ึง 

 เน่ืองจากเค้าโครงการวิจัยนั้ นจะเป็นแบบแผนในการด าเนินงานวิจัย อย่างมีระบบควรจะ
ประกอบดว้ย 

 5.1  ช่ืองานวจิยั 

 5.2  ภูมิหลงัหรือท่ีมาของปัญหา 
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 5.3  วตัถุประสงค ์

 5.4  ขอบเขตของการวจิยั 

 5.5  ตวัแปรต่าง ๆ ท่ีวจิยั 

 5.6  ค านิยามศพัทเ์ฉพาะ (ในกรณีท่ีจ าเป็น) 
 5.7  สมมติฐาน (ถา้มี) 
 5.8  วธีิด าเนินการวจิยั 

 5.9  รูปแบบของงานวจิยั 

 5.10  การสุ่มตวัอยา่ง 

 5.11  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.12  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5.13  แผนการท างาน 

 5.14  งบประมาณ 

 6. การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล ก่อนท่ีจะด าเนินการรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจะตอ้งทราบ
ว่า จะใช้เคร่ืองมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเคร่ืองมือนั้นมีหรือยงั ถ้ายงัไม่มีต้อง
ด าเนินการสร้างและน าเคร่ืองมือนั้นไป ทดลองใช ้เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยั
ไม่จ  าเป็นตอ้งสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลเองเสมอไป กรณีท่ีทราบวา่มีเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนอยา่ง
เป็นมาตรฐานเหมาะสมกบัการท่ีจะน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ก็อาจยืมเคร่ืองมือดงักล่าวมา
ใช้ไดถ้า้สงสัยในเร่ืองคุณภาพของเคร่ืองมือ เน่ืองจากสร้างไวน้านแลว้ก็อาจน ามาทดลองใชแ้ละ
วิเคราะห์หาคุณภาพใหม่อีกคร้ังหน่ึงเม่ือพบวา่มีคุณภาพเขา้เกณฑ์ก็น ามาใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

(การวจิยับางเร่ืองอาจไม่ใชเ้คร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นแบบแผนก็จะตดัขั้นตอนน้ีออกไป) 
 7. ขั้นด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัจะตอ้งทราบ
วา่ในการท าการวจิยันั้นสามารถจะรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมด หรือสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงใน
การสุ่มตวัอย่างนั้นก็ตอ้งทราบวา่จะตอ้งสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการใดท่ีจะให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวั
แทนท่ีดีของกลุ่มประชากร ข้อมูลท่ีผูว้ิจยัจะท าการรวบรวมนั้ นมาจากไหน ปฐมภูมิ (Primary 

Source) หรือทุติยภูมิ (Secondary Source)  
 วธีิการรวบรวมขอ้มูลท่ีนิยมใชใ้นการวจิยัทางการศึกษา ไดแ้ก่ 

  7.1  การใชแ้บบทดสอบ 

  7.2  การใชแ้บบวดัเจตคติ 

  7.3  การส่งแบบสอบถาม 

  7.4  การสัมภาษณ์ 
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  7.5  การสังเกต 

  7.6  การใชเ้ทคนิคสังคมมิติ 

  7.7  การทดลอง 

   7.8  การจดักระท าขอ้มูล (Data Processing) การจดักระท าขอ้มูลเป็นวิธีด าเนิน 

การอยา่งมีระบบตามล าดบัขั้น กบัขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  
 

การจัดกระท าข้อมูล 

 ในการวจิยัแต่คร้ังผูว้จิยัตอ้งมีการจดักระท าขอ้มูลในการวิจยัทุกคร้ัง เพื่อจะช่วยท าใหก้าร
วจิยัมีระบบมากข้ึน ข้ึน (ไพศาล วรค า, 2550: 19-24; บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 40-49). 
 1.  Input เป็นการจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์ เช่น การบนัทึกรอยคะแนน การลงรหสั
ขอ้มูล การถ่ายขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

 2.  Processing เป็นขั้นตอนของการจดัแบ่งประเภทของขอ้มูล ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ
และเป็นขั้นตอนการค านวณ ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีอาจจะค านวณดว้ยมือ ใช้
เคร่ืองคิดเลข หรือใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ข้ึนอยูก่บัปริมาณของขอ้มูลและปัจจยัเอ้ืออ านวย 

 3.  Output เป็นขั้นตอนท่ีน าผลจากการขั้นตอนท่ีไดจ้ากขั้น Processing มาเขียนเป็นรายงาน 

หรือเสนอในรูปแบบของตารางหรือแผนภูมิต่างๆ แลว้แปลความหมายของผลท่ีได ้  

 4.  การสรุปผลการวิจยัและเขียนรายงาน ขั้นน้ีจะเป็นขั้นสุดทา้ยของการวิจยั โดยการสรุป
ผลการวจิยั และเขียนรายงานการวจิยั ซ่ึงโดยทัว่ไปในรายงานการวจิยัประกอบดว้ย  

  4.1  บทน า ซ่ึงประกอบดว้ยความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา  วตัถุประสงค์
ในการวจิยั สมมติฐานในการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ความไม่สมบูรณ์ของการ
วจิยัและค านิยามศพัทเ์ฉพาะ 

  4.2  การตรวจสอบเอกสาร 

  4.3  วธีิการด าเนินการวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มประชากร กลุ่มตวัอยา่ง วิธีการสุ่ม 
ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล และขั้นตอนการด าเนินการรวบรวมขอ้มูล ตลอดจน
วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  4.4  ผลการวจิยั  

  4.5  สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ  

 

 



บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวจิยั 

24 

คุณลกัษณะของนักวจิัย  

 ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในงานวจิยัจึงมกัจะมีบุคลิกภาพ และความสามารถตามท่ีรวบรวมได้
ดงัน้ี  

1.  ด้านอารมณ์หรือทศันคติ ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการวิจยันั้นมกัจะมีความมุ่งหวงัและ
แรงขบัทางอารมณ์ต่างๆ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 12-19). 

 1.1 มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เป็นผูท่ี้มีความฉลาดทางศีลธรรม (MQ) รวมทั้งเป็น
คนมีคุณธรรมจริยธรรมดว้ย  

 1.2 มีแรงกระตุน้เตือนภายในตวัเอง อนัเกิดข้ึนจากความอยากรู้อยากเห็นมากเป็นพิเศษ  

 1.3 เป็นคนท่ีมีความสุข เพลิดเพลินต่อการงานคิดสร้างสรรคข์องใหม่  
 1.4 เป็นบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) หรือเป็นคนท่ีมุ่งหวงัหรือ
ตอ้งการจะท าอะไรใหส้ าเร็จมาก เพราะคิดวา่ผลงานนั้นจะมีประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น  

 2.  ด้านความรู้ความสามารถ มกัจะมีลกัษณะเด่น ๆ ในทางความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ คือเป็น
ความรู้ท่ีใชง้านแต่มิใช่ความรู้ท่ีเก็บสะสมไว ้ไดแ้ก่  

 2.1 เป็นผูมี้ความฉลาดทางปัญญา (IQ) สูง รวมถึงเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการคน้หา 

เลือก และใชผ้ลงานการวจิยัของคนอ่ืนไดอ้ยา่งดีและรวดเร็วดว้ย 

 2.2 เป็นคนท่ีมีความรู้และทกัษะในการใชแ้บบแผนการวิจยั  (Research Design) วิธีการ
ทางวทิยาศาสตร์ และทกัษะในการใชห้ลกัตรรกวทิยาในการแกปั้ญหา  

 2.3 เป็นคนท่ีมีความรู้และทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือการวจิยัประเภทต่างๆ  

 2.4 เป็นคนท่ีมีความรู้และทกัษะในวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล วธีิการทางสถิติวเิคราะห์  

 2.5 เป็นคนท่ีมีความสามารถในการสรุปความคิดให้เป็นขอ้ยุติ แลว้น าไปใชอ้า้งอิงได้
อยา่งกวา้งขวาง (Generalization)  

 2.6 เป็นคนท่ีมีความสามารถในการตรวจสอบ วพิากษว์จิารณ์และคาดคะเนได ้ 

 2.7 เป็นคนท่ีมีระบบในการท างาน โดยท างานมีระเบียบ และสามารถจดัหมวดหมู่ของ
ความคิดสามารถเขียนรายงานการวจิยัไดดี้  

 3.  ด้านความสามารถในการตัดสินใจ  ผู้ท่ีประสบความส าเร็จในการวิจัยมักจะมี
ความสามารถในการเลือกกระท า หรือสามารถตดัสินใจไดดี้ เช่น  

 3.1 เป็นคนท่ีกลา้คิด กลา้ตดัสินใจในส่ิงท่ีดี  

 3.2 เป็นคนท่ีอดทน ความสามารถในการเผชิญฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค (AQ) สูง  

 3.3 เป็นคนใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน  
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 3.4 เป็นคนท่ีถ่อมตน รอบคอบ สุภาพต่อคนทัว่ไป ไม่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจ  

แต่ใชปั้ญญาท่ีรอบคอบในการตดัสินใจทุก ๆ อยา่ง  

 3.5 เป็นคนท่ีมีแรงศรัทธาในปัญญา และมีรสนิยมในทางวิทยาศาสตร์ นัน่คือ  

เป็นผูย้ดึมัน่ในหลกัวชิาท่ีดีงามและยติุธรรม  

 3.6 เป็นคนท่ีมีความคิดเป็นอิสระและท างานไปในทางท่ีดีงาม  

 3.7 เป็นคนท่ีประมาณตวัเองได ้คือ รู้ฐานะแห่งตน รู้ก  าลงัของตน รู้ขอบเขตของตน  

 3.8 เป็นคนท่ีมีความสามารถในการควบคุมตวัเองใหเ้ป็นไปตามหลกัวชิาท่ีดีงามและ
ยติุธรรม  

 3.9 เป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ในกฎเกณฑธ์รรมชาติ เช่ือมัน่ตามหลกัเหตุผล  

 3.10 เป็นคนท่ีมีความหวงัท่ีจะเห็นผลงานวจิยัอยูเ่สมอ  

           คุณสมบติัทั้งหมดท่ีกล่าวมาแล้วน้ีนับได้ว่าเป็นลกัษณะท่ีเด่น ๆ โดยเฉพาะของ
นกัวิจยัผูท่ี้ประสบความส าเร็จทางการวิจยั  ดงันั้นถ้าท่านตอ้งการเป็นนกัวิจยัท่ีมีคุณสมบติัและ
ความสามารถดงักล่าวมาแลว้ ก็ควรจะไดฝึ้กฝนตนเองในดา้นต่าง ๆ เท่าท่ีจะกระท าได ้

 

จรรยาบรรณนักวจิัย 

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2541 ได้
ก าหนดจรรยาบรรณนกัวจิยัข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวหลกัเกณฑท่ี์ควรประพฤติของนกัวิจยัทัว่ไป ไม่วา่จะ
เป็นสาขาวิชาการใด ๆ โดยให้มีลกัษณะเป็นขอ้พึงสังวร คุณธรรมและจริยธรรมในการท างานวิจยั
ของนกัวจิยัไทยมี ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ, 2541: 8-12)  
 “นักวิจัย” หมายถึง ผูท่ี้ด าเนินการคน้ควา้หาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นท่ี
สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นท่ียอมรับในแต่ละศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบวิธีดังกล่าวจึง
ครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทศัน์ และวธีิการท่ีใชใ้นการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล  

 “จรรยาบรรณ” หมายถึง หลกัความประพฤติอนัเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ ท่ีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไวเ้ป็นหลกัเพื่อให้สมาชิกใน
สาขาวชิาชีพนั้น ๆ ยดึถือปฏิบติัเพื่อรักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวชิาชีพของตน  

 จรรยาบรรณในการวิจยั จดัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของระเบียบวิธีวิจยั  เน่ืองดว้ยใน
กระบวนการคน้ควา้วิจยั นกัวิจยัจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัส่ิงท่ีศึกษา ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวิต
หรือไม่มีชีวติ การวจิยัจึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อส่ิงท่ีศึกษาได ้หากผูว้ิจยัขาดความรอบคอบ
ระมดัระวงั การวิจยัเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการวางแผนและก าหนดนโยบายใน 
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การพฒันาประเทศทุกดา้น โดยเฉพาะในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ  ผลงานวิจยัท่ีมี
คุณภาพข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถของนักวิจยัในเร่ืองท่ีจะศึกษา และข้ึนอยู่กบัคุณธรรม
จริยธรรมของนกัวิจยัในการท างานวิจยัดว้ย ผลงานวิจยัท่ีดอ้ยคุณภาพดว้ยสาเหตุใดก็ตาม หาก
เผยแพร่ออกไป อาจเป็นผลเสียต่อวงวชิาการและประเทศชาติได ้ 

 ดว้ยเหตุน้ีสภาวิจยัแห่งชาติจึงก าหนด “จรรยาบรรณนักวิจัย” ไวเ้ป็นแนวทางส าหรับ
นกัวิจยัยึดถือปฏิบติั เพื่อให้การด าเนินงานวิจยัตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลกัวิชาการ       
ท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นควา้ให้เป็นไปอย่างสมศกัด์ิศรีและ
เกียรติภูมิของนกัวจิยัไว ้ 9 ประการ (ส านกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ, 2541: 12-15)   

1.  นักวจัิยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจัดการ  

นกัวจิยัตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียน
งานของผูอ่ื้น ตอ้งใหเ้กียรติ และอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีนามาใชใ้นวิจยัตอ้งซ่ือตรง
ต่อการแสวงหาทุนวจิยั และมีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวจิยั  

 2. นักวจัิยต้องตระหนักถึงพนัธกรณใีนการท างานวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวจัิย และต่อหน่วยงานทีต่นสังกดั  

นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพนัธกรณีและข้อตกลงการวิจัยท่ีผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายยอมรับ
ร่วมกนั อุทิศเวลาท างานวจิยัใหไ้ดผ้ลท่ีดีท่ีสุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผดิชอบ  

ไม่ละทิ้งงานระหวา่งด าเนินการ  

 3. นักวจัิยต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวชิาการทีท่ าวจัิย  

นกัวิจยัตอ้งมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจยัอยา่งเพียงพอ และมีความรู้ความ
ช านาญ หรือมีประสบการณ์เก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองท่ีท าวิจยั เพื่อน าไปสู่งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ และเพื่อ
ป้องกนัปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปท่ีผิดพลาด อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
งานวจิยั 

  4. นักวจัิยต้องมีความรับผดิชอบต่อส่ิงทีศึ่กษาวจัิย ไม่ว่าจะเป็นส่ิงทีม่ีชีวติหรือไม่มีชีวติ  

นกัวิจยัตอ้งด าเนินการดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และเท่ียงตรงในการท าวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคน สัตว ์พืช ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม มีจิตส านึกและมีปณิธานท่ีจะ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

 5. นักวจัิยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ทีใ่ช้เป็นตัวอย่างในการวจัิย  

นักวิจยัต้องไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพใน
ศกัด์ิศรีของเพื่อนมนุษย ์ตอ้งถือเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจยัแก่บุคคลท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบงัคบั และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
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 6. นักวจัิยต้องมีอสิระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวจัิย  

นกัวิจยัตอ้งมีอิสระทางความคิด ตอ้งตระหนกัวา่ อคติส่วนตน หรือความล าเอียงทาง
วิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนขอ้มูลและขอ้คน้พบทางวิชาการ อนัเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหาย
ต่องานวจิยั  

7. นักวจัิยพงึน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่อบ  

นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผล           
ขอ้คน้พบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใชผ้ลงานวจิยัไปในทางมิชอบ  

 8. นักวจัิยพงึเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผู้อืน่  

นกัวิจยัพึงมีใจกวา้ง พร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลและขั้นตอนการวิจยั ยอมรับฟังความ
คิดเห็นและเหตุผลทางวชิาการของผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขงานวจิยัของตนใหถู้กตอ้ง  

 9. นักวจัิยพงึมีความรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดับ  

นกัวิจยัพึงมีจิตส านึกท่ีจะอุทิศก าลงัสติปัญญาในการท าวิจยั เพื่อความกา้วหน้าทาง
วชิาการ เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องทางการศึกษา 

จริยธรรมการท าวิจยัในคนฉบบัน้ีจะกล่าวถึงหลกัจริยธรรมและแนวทางปฏิบติั หรือการ
ประยกุตใ์ช ้โดยบางส่วนน ามาจาก “แนวทางจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550” 
ของชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committee in 

Thailand หรือ FERCIT) หลกัจริยธรรมสากล และรายงานโครงการส่งเสริมพฒันามาตรฐานดา้น
จริยธรรมการวจิยัในคน (สานกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2541 : 3) หลกัจริยธรรมการท าวิจยั
ในคนทัว่ไป หรือ Belmont Report ประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่  

1. หลกัความเคารพในบุคคล (Respect for person)  

2. หลกัคุณประโยชน์ ไม่ก่ออนัตราย (Beneficence)  

3. หลกัความยติุธรรม (Justice) 

ซ่ึงเด็กอาย ุ7 - ต ่ากวา่ 18 ปี ใหข้อการยนิยอม (Assent) “การยอมตาม”   เด็กอายุ 7 -12 ปี ให้
มีเอกสารขอ้มูลฉบบัท่ีง่ายส าหรับเด็กท่ีจะเขา้ใจได้ อาจมีรูปภาพ ประกอบค าอธิบาย  ให้ผูป้กครอง
ลงนามในเอกสารการยินยอมของเด็กดว้ย เด็กอายุเกิน 12 - ต ่ากวา่ 18 ปี ให้ใชเ้อกสารขอ้มูลท่ีมี
ขอ้ความเหมือนฉบบัสาหรับผูป้กครองไดโ้ดยปรับสรรพนามให้สอดคลอ้ง การก าหนดอายุของเด็ก
ท่ีจะใหก้ารยนิยอม อาจแตกต่างกนัในแต่ละสถาบนั  
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สรุป 

 การวจิยัเป็นกระบวนการคน้ควา้หาความรู้ความจริงใหม่ๆ อยา่งเป็นระบบ เพื่อจุดมุ่งหมาย
การวิจยัระดบัใดระดบัหน่ึง ไดแ้ก่ เพื่อการบรรยาย เพื่อการอธิบาย เพื่อการท านาย หรือเพื่อ 

การควบคุม ก่อนท่ีจะเป็นกระบวนการวิจยัเช่นในปัจจุบนั กระบวนการวิจยัไดมี้วิวฒันาการมาจาก
วิธีการและแสวงหาความรู้ความจริงจากยุคโบราณ  ผ่านยุคก่อนปัจจุบนั  จนกระทัง่ถึงยุคปัจจุบนั    
ท่ีเรียกวา่ “วธีิการวิจยั” การวิจยัทางการศึกษานั้นสามารถจดัไดห้ลายแบบแลว้แต่วา่จะใชอ้ะไรเป็น
เกณฑ์ในการแบ่ง และนักวิจยัจะตอ้งมีคุณลักษณะและความสามารถในการท าวิจยัเป็นอย่างดี 

รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณของนกัวิจยั 

 

 

แบบฝึกหัด 

 

ค าช้ีแจง  ใหท้่านตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนดใหพ้อสังเขป 

1. จงอธิบายการแสวงหาความรู้ ความจริงของมนุษยม์าใหเ้ขา้ใจ  

หาความรู้ความจริง ให้อธิบายตามความเขา้ใจ 

2. การวจิยัทางการศึกษามีความจ าเป็นอยา่งไร  

3. การแบ่งประเภทของการวิจยัแบ่งไดอ้ยา่งไรบา้ง  

4. การวจิยัมีประโยชน์อยา่งไร 

5. จรรยาบรรณนกัวจิยัตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติก าหนดไว ้ขอ้ใดส าคญัท่ีสุด 
เพราะเหตุใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  2 

การเลอืกปัญหาการวจิัย 

 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ี ผูเ้รียนมีความสามารถดงัน้ี  

 1.  บอกแหล่งท่ีมาของปัญหา และอธิบายเกณฑใ์นการเลือกปัญหาการวิจยัทางการศึกษาได ้

 2.  บอกหลกัการในการตั้งช่ือ และอธิบายแนวทางในการตั้งช่ือเร่ืองวิจยัได ้  

 3.  รวบรวมความรู้เพื่อก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการท าวจิยัได ้

 4.  บอกความส าคญัและประโยชน์ของการวจิยัทางการศึกษาได้ 
 

เนือ้หาสาระ  

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย  

 1.  แหล่งท่ีมาของปัญหาการวจิยั   

 2.  เกณฑใ์นการเลือกปัญหาการวจิยั  

 3.  แนวทางในการตั้งช่ือเร่ืองวจิยั  

 4.  ขอ้ควรระวงัในการเลือกปัญหาการวจิยั  

 5.  การก าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

 6.  การก าหนดขอบเขตของการวจิยั  

 7.  การบอกความส าคญัหรือประโยชน์ของการวจิยั 
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วธิีสอนและกจิกรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง การเลือกปัญหาการวจิยั ดงัน้ี  

 1.  ผูส้อนทบทวนเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวจิยั โดยการใชค้  าถามเป็นส่ือ 

 2.  ผูส้อนบรรยายหวัขอ้การเลือกปัญหาการวิจยั 

 3.  ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มหาสาเหตุของปัญหาการวจิยั แลว้น าเสนอโดย
ผูส้อนสุ่มผูเ้รียนในกลุ่มเป็นหวัหนา้การน าเสนอ และสรุปความรู้แต่ละรูปแบบของสาเหตุของ
ปัญหาการวิจยั โดยเพื่อนสมาชิกท่ีฟังท าหนา้ท่ีตั้งค  าถาม และอภิปรายเสนอแนะ  

 4.  ผูเ้รียนร่วมกนัจดัท าแผนผงัความคิด แลว้บนัทึกความรู้เป็นรายบุคคล  

 5.  ผูส้อนสรุปเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น  

 6.  ผูเ้รียนจดัท าบนัทึกการเรียนรู้ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  มีดงัน้ี 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวจิยัทางการศึกษา   
2. ต ารา   
ไพศาล  วรค า. (2550). การวิจัยทางการศึกษา.  กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ.์ 

              บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวจัิยเบือ้งต้น (ฉบบัปรับปรุงใหม่). พิมพค์ร้ังท่ี 7.   
                          กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 

3. สไลดน์ าเสนอ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวจิยั 

4. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.watpon.com , http://library.udru.ac.th 
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การวดัผลและการประเมนิผล 

 

จุดประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การวดัและ

ประเมินผล 

1.  บอกแหล่งท่ีมาของปัญหา และ
อธิบายเกณฑใ์นการเลือกปัญหา
การวจิยัทางการศึกษาได ้

2.  บอกหลกัการในการตั้งช่ือ 

และอธิบายแนวทางในการตั้งช่ือ
เร่ืองวจิยัได ้  

3.  บอกวธีิการก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการ
ท าวจิยัได ้  

4.  บอกความส าคญัและ
ประโยชน์ของการวิจยัทาง
การศึกษาได ้

ซกัถามความรู้
ความเขา้ใจใน
ประเด็นส าคญัทุก
หวัขอ้เร่ืองการ
ตอบค าถามและ
การอภิปราย 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.พฤติกรรมการ
แสดงออกทั้งการ
ตอบค าถาม/การร่วม
อภิปราย/การท า
แบบฝึกหดัผา่น
เกณฑร้์อยละ 80 

2.ช้ินงานท่ีท า
สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคค์ลอบ
คลุมเน้ือหา เสนอ
ความคิดเห็นชดัเจน  
ส่งงานตรงเวลาผา่น
ร้อยละ 80 
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บทที ่ 2 

การเลอืกปัญหาการวจิัย 

 

ความน า 

 ส่ิงท่ีนักวิจัยยงัไม่ทราบ  ก่อให้เกิดความสงสัยอยากทราบค าตอบ และต้องการค้นหา
ค าตอบ  ปัญหาการวิจยัจะตอ้งมีความชดัเจนเพียงพอ ซ่ึงถือวา่เป็นขั้นตอนท่ียากท่ีสุดขั้นตอนหน่ึง
ของการวิจยั การก าหนดปัญหาการวิจยัท่ีมีความชัดเจนเพียงพอจะน าไปสู่กระบวนการวิจยัท่ีมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดในการก าหนดปัญหาการวิจยันั้นอาจจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของ
การวจิยั   คุณค่าของงานวจิยัจะเร่ิมตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจยัท่ีมีคุณค่ามาท า ดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้ง
เลือกปัญหาอย่างรอบคอบ และสามารถท าไดส้ าเร็จ และในบทน้ีจะกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของปัญหา
การวิจยั เกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจยั ข้อควรระวงัในการเลือกปัญหาการวิจยั การก าหนด
ขอบเขตของการวิจยั และการบอกถึงความส าคญัของการวิจยั  น าเสนอแนวทางท่ีจะช่วยให้ผูท่ี้จะ
ท าวจิยัสามารถก าหนดหวัขอ้เร่ืองและประเด็นของการวจิยัไดง่้ายข้ึน 

 

แหล่งทีม่าของปัญหาการวจิัย  

 การเลือกปัญหาการวิจยันบัว่าเป็นเร่ืองท่ียากอยา่งยิ่งส าหรับนกัวิจยัท่ีมีประสบการณ์น้อย 
เพราะไม่ทราบวา่จะท าวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาอะไร จะคน้หาประเด็นปัญหาการวิจยัจากแหล่งใด และ
ส่วนมากมกัจะไปขอค าปรึกษาจากนกัวิจยัท่ีมีประสบการณ์สูง แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาการวิจยัมา
จากผูมี้ประสบการณ์สูงเท่านั้น ผูว้ิจยัอาจไดปั้ญหาการวิจยัจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี (ไพศาล วรค า, 
2550: 32-33) 

 1. จากประสบการณ์ของผูว้ิจยั มาจากความสนใจ ประสบการณ์และภูมิหลงัของผูว้ิจยัเอง 
ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองราวท่ีผูว้ิจยัสนใจจะหาค าตอบหรือขอ้เท็จจริง หรืออาจเป็นเร่ืองท่ีผูว้ิจยัประสบเอง
แต่ยงัไม่สามารถหาค าตอบมาอธิบายไดห้รือยงัมีขอ้สงสัยอยู ่ 
             2. จากงานประจ า ผูท่ี้ปฏิบติังานประจ ายอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีตนเองท าไดดี้ และ 
อาจได้ปัญหาการวิจัยจากปัญหาท่ีประสบอยู่ในการปฏิบัติงานหรือจากการสังเกตเหตุการณ์     

ความเคล่ือนไหว ความเปล่ียนแปลงในสังคมไม่วา่จะเป็นปัญหาในระดบับุคคลหรือปัญหาในระดบั
องค์กร ปัญหาเหล่าน้ีหากน ามาคิดต่อก็จะสามารถพฒันาเป็นหวัขอ้งานวิจยัไดเ้ป็นอย่างดี การวิจยั



บทท่ี 2 การเลือกปัญหาการวิจยั 

34 

 

ลกัษณะน้ีเรียกว่า “R2R” (Routine to Research) ท าให้เกิดความสงสัยและตอ้งการคน้หาความรู้   
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์หรือตอ้งการคน้หาแนวทางวธีิการแกไ้ขเหล่านั้น  
  3. จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ถือเป็นแหล่งท่ีมาของหัวขอ้การวิจยัท่ีดีอีกแหล่ง
หน่ึง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึง ผลงานทางดา้นเอกสาร ผลงานทางดา้นการวิจยัและ
ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นสาขาวชิาหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา ซ่ึงอาจแยกเป็นแหล่งยอ่ย ๆ ดงัน้ี   
                  3.1 ต ารา การอ่านต าราต่าง ๆ จะท าใหเ้กิดความรู้สึกนึกคิด และอาจเกิดขอ้สงสัยใคร่รู้ใน
บางประการท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบด้วยกระบวนการวิจยั หรือไม่ก็มองเห็นประโยชน์ท่ีจะน า
หลกัการหรือทฤษฎีในต ารานั้นไปใช้แกปั้ญหา โดยใชก้ระบวนการวิจยัเป็นการตรวจสอบแนวคิด
ความเป็นไปได้ หรือประสิทธิผลของหลักการและทฤษฎีเหล่านั้น เช่น การอ่านต าราเก่ียวกับ
แนวคิดการเรียนรู้ท่ีมีการวิจยัเป็นพื้นฐาน (Research Based Learning)  ผูท่ี้สนใจเม่ืออ่านพบอาจคิด
หารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อน าไปทดลองใช้กบันิสิต นกัศึกษาในรายวิชาท่ีตนเองสอนอยู ่เป็น
ตน้ 

                    3.2 รายงานการวิจยั การอ่านงานวิจยัใหม่ๆ อยู่เสมอจะช่วยให้ผูอ่้านมีความรู้ทนัสมยั 
นอกจากแนวคิดในการวิจัยท่ีผู ้วิจ ัยน าเสนอในรายงานการวิจัยแล้ว รายงานการวิจัยจะมี
ขอ้เสนอแนะทั้งท่ีเป็นข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ และข้อเสนอแนะในการศึกษา
คน้ควา้หรือวิจยัต่อ ขอ้เสนอแนะดงักล่าวน้ีจะมีประโยชน์อย่างมากส าหรับผูท่ี้สนใจและอยากท า
วจิยัในเร่ืองนั้น ผูท่ี้จะท าวจิยัสามารถน าขอ้เสนอแนะนั้น ๆ ไปท าวจิยัไดท้นัที  
                    3.3 รวมบทคดัย่องานวิจยั แหล่งท่ีมาของหวัขอ้งานวิจยัท่ีส าคญัอีกแหล่งหน่ึงก็คือ รวม
บทคัดย่องานวิจัย ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการวิจัยจะท าการวบรวมบทคัดย่องานวิจัยของ
หน่วยงานเป็นประจ าทุกปี การอ่านรวมบทคดัยอ่จะท าใหไ้ดแ้นวคิดท่ีหลากหลาย ไดเ้ห็นภาพ 

กวา้งๆ ว่ามีใครท าการศึกษาเร่ืองใดไวบ้้าง เน่ืองจากมีบทคดัย่องานวิจยัหลายสิบเร่ืองในรวม
บทคดัยอ่แต่ละเล่ม 

                      3.4 วารสาร จุลสาร และเวบ็ไซต์  แหล่งท่ีมาของหัวขอ้งานวิจยัท่ีถือว่าทนัสมยัท่ีสุดก็
คือ วารสาร จุลสาร และเวบ็ไซต ์เน่ืองจากแหล่งสารสนเทศเหล่าน้ีมีการน าเสนอสารสนเทศใหม่ ๆ 
รวมทั้งรายงานการจดัวิจยัทุกวนั ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน การอ่านวารสาร จุลสาร และเวบ็ไซต ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีตนเองสนใจเป็นประจ า จะท าให้ทราบความเคล่ือนไหวในส่ิงเหล่านั้นและน ามา
คิดพิจารณาเป็นหวัขอ้การวจิยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 4. จากทฤษฎี ผูว้จิยัอาจไดปั้ญหาจากทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีสนใจ ผูว้ิจยัอาจเกิด
ความสงสัยวา่เม่ือสถานการณ์ หรือวนัเวลาเปล่ียนไป เหตุการณ์ต่าง ๆ จะเป็นไปตามท่ีทฤษฎีกล่าว
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ไวห้รือไม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุการณ์ต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงไปไดต้ามสถานการณ์ และวนัเวลาท่ี
เปล่ียนไป จึงจ าเป็นตอ้งมีการพิสูจน์ยนืยนัความรู้ความจริงตลอดเวลา  
 5. จากการเขา้ร่วมสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการในเร่ืองต่าง ๆ อาจช่วยให้ผูว้ิจยัพบ
ปัญหาท่ีควรท าการวจิยัได ้ 
 6. จากการเสนอหวัขอ้ท่ีควรท าการวิจยัของหน่วยงานท่ีให้ทุนส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยั 
เช่น ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนงานวิจยั ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เป็นต้น ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีจะมีการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโดยระบุลักษณะ
โครงการวจิยัหรือโดยการก าหนดเร่ือง ของการวจิยั ซ่ึงอาจช่วยใหผู้ว้จิยัเลือกเร่ืองท่ีจะท าวจิยัได ้ 
              7. จากผูน้ าทางวิชาการ แหล่งท่ีมาของหัวขอ้การวิจยัท่ีส าคญัอีกแหล่งหน่ึงคือ ผูน้ าทาง
วชิาการ เน่ืองจากผูน้ าทางวชิาการแต่ละสาขาเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ คลุกคลีอยูก่บัวชิาการดา้น 

นั้น ๆ มาเป็นเวลานาน ท าให้ทราบถึงความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ในสาขาวิชาเหล่านั้น ทั้ งท่ีเป็น
ความกา้วหนา้ และทั้งท่ีเป็นปัญหาละอุปสรรคในวชิาการสาขานั้น ๆ จึงเป็นผูท่ี้สามารถประเมินได้
วา่เร่ืองใดมีความส าคญัและควรท าการศึกษา ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ของผูน้ าทางวิชาการจึงสามารถน ามา
คิดเป็นหวัขอ้การวิจยัไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีผูน้ าทางวิชาการเหล่าน้ียงัสามารถช้ีแนะช่องทางใน
การท าการศึกษา รวมทั้งใหค้  าปรึกษาในการวจิยัเร่ืองนั้น ๆ ไดอี้กดว้ย ผูน้ าทางวิชาการเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
นกัวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ อาจารยแ์ละผูว้ิจยัท่ีท าการสอนและวิจยัอยูใ่นสถาบนัการศึกษาใน
สาขาวชิาต่าง ๆ ตลอดจนผูว้จิยัของหน่วยงานท่ีท าวจิยั 

 8. จากการศึกษาคน้ควา้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จากหน่วยงานท่ีส่งเสริมการศึกษาวิจยั 
หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เช่น  

www.nrct.go.th (ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ)  

www.trf.or.th (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวจิยั)  

www.thaihealth.or.th (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)  

www.onec.go.th (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ)  

www.moe.ac.th (กระทรวงศึกษาธิการ)  

www.udru.ac.th (มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี) 

www.kku.ac.th (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 

www.cmu.ac.th (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่)  
www.mu.ac.th (มหาวทิยาลยัมหิดล)  

www.msu.ac.th (มหาวทิยาลยัมหาสารคาม)  
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www.swu.ac.th (มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ)  

www.nu.ac.th (มหาวทิยาลยันเรศวร)  

www.tu.ac.th (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์)  

www.chula.ac.th (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)   

             โดยสรุป แหล่งท่ีมาของปัญหาการวิจยันั้นอาจมาจากประสบการณ์ของผูว้ิจยั  จากงาน
ประจ า  การศึกษาเอกสารหรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  จากทฤษฎี  จากผูน้ าทางวิชาการ จากแหล่งทุน
สนบัสนุนการวิจยั  จากการศึกษาคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต แต่โดยส่วนใหญ่แลว้จะมาจากผูว้ิจยัเป็น
หลกั  โดยมีแหล่งอ่ืน ๆ เป็นแหล่งท่ีจะช่วยเสริม  

 

เกณฑ์ในการเลอืกปัญหาการวจิัย 

 เพื่อจะให้งานวิจยัมีคุณค่าและประโยชน์สูงสุด ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัควรน ามาพิจารณาใน
การตัดสินเลือกปัญหาการวิจัย  ด้วยเกณฑ์การตัดสินท่ีหลากหลายด้านประกอบกัน ได้แก่ 
ความส าคญัของหัวขอ้การวิจยั ขอ้พิจารณาส่วนตวัของผูว้ิจยั และขอ้พิจารณาทางสังคม ในแต่ละ
ปัจจยัถือวา่เป็นปัจจยัหลกัท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งพิจารณาก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกหวัขอ้การวิจยั โดยแต่ละ
ปัจจยัยงัมีปัจจยัยอ่ย ๆ ผูว้จิยัควรพิจารณาเลือกอยา่งรอบคอบ  เพื่อใหปั้ญหาการวจิยัท่ีตดัสินใจเลือก
นั้นเป็นปัญหาท่ีสามารถท าการวจิยัไดส้ าเร็จ ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด,  2553 : 12-13; สมบติั  
ทา้ยเรือค า, 2551: 24-25) 

 1.  ด้านข้อพิจารณาส่วนตัวของผู้วิจัย (Self  Consideration) เป็นการพิจารณาคุณลกัษณะ
ส่วนตวัของผูว้ิจยัเองว่ามีความพร้อมในการท าวิจยัเร่ืองนั้นๆ มากน้อยเพียงใด ประเด็นท่ีควร
พิจารณาไดแ้ก่   

1.1 ความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีท าวิจยั (Well Organized Body of Knowledge) เป็น
เร่ืองท่ีผูว้จิยัมีความสนใจใคร่รู้อยา่งแทจ้ริงและสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถของผูว้ิจยั  ในการ
แสวงหาค าตอบการวิจยัเป็นกิจกรรมท่ีต้องอาศัยความเพียร ความอดทน ความตั้งใจทางอย่าง
ระมดัระวงั จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเลือกปัญหาท่ีตนสนใจ ถา้เป็นปัญหาท่ีไม่สนใจอาจท าให้
งานวิจยันั้นขาดคุณภาพ หรือผูว้ิจยัเกิดความเบ่ือหน่าย เลิกลม้กลางคนัได ้ การเลือกงานวิจยัท่ีตน  
ไม่ถนัดหรือขาดความสามารถจะท าให้เกิดปัญหาอย่างมากต้องพิจารณาถึงขีดจ ากัดของ
ความสามารถพื้นฐานและประสบการณ์ของตนอยา่งเท่ียงธรรม อยา่งไรก็ตามความสนใจอยา่งเดียว
ยงัไม่เพียงพอ เพราะเร่ืองท่ีผูว้ิจยัสนใจอาจเป็นเร่ืองราวท่ีไม่ค่อยมีความส าคญั หรือมีปัญหาเร่ือง
ค่าใชจ่้ายสูง ซ่ึงตอ้งพิจารณาดว้ย   
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    1.2  ความมุ่งมัน่และความตั้งใจ (Courage and Confidence) ผูว้ิจยัตอ้งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ท าวจิยัและมีความเช่ือมัน่วา่ตนเองสามารถท าวจิยัในเร่ืองนั้น ๆ ได ้  

    1.3 เวลาและงบประมาณ (Timing and Funding) เวลาและงบประมาณเป็นปัจจยัท่ี
จ  าเป็นตอ้งพิจารณา ผูว้ิจยัตอ้งประเมินตนเองวา่มีเวลาในการท าวิจยัมากนอ้ยเพียงใด เหมาะสมกบั
ปัญหาการวจิยัท่ีจะเลือกหรือไม่  เป็นเร่ืองท่ีมีทุนวจิยัเพียงพอ ค่าใชจ่้ายในการวิจยัเป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีจะตอ้งพิจารณาให้รอบคอบ ควรท าประมาณการค่าใชจ่้ายในโครงการวิจยัให้ละเอียด ไม่ว่า
จะเป็นค่าจา้งบุคลากร ค่าใชค้อมพิวเตอร์ ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเดินทางเก็บรวบรวมขอ้มูล ค่าจา้ง
พิมพร์ายงานการวจิยั ค่าใชจ่้ายเป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงในการก าหนดความสมบูรณ์ หรือ 

ความกวา้งขวางของเร่ืองท่ีวิจยั ถ้ามีทุนมากก็จะเอ้ือต่อการวิจยัในเร่ืองท่ีมีความลุ่มลึก มีความ
สมบูรณ์มากข้ึน แต่การวจิยัในเร่ืองท่ีมีคุณค่า ไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนมากเสมอไป ในเร่ืองทุนการวิจยัน้ี
บางคร้ังอาจไดรั้บการสนบัสนุนให้ทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน สถาบนัท่ีส่งเสริมการวิจยัถา้เสนอ
โครงการวิจยัในเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ เป็นเร่ืองท่ีเขา้เกณฑ์ตามท่ีวางไว ้หรือใช้งบประมาณของ
หน่วยงานของตน ลกัษณะดงักล่าวน้ีจะช่วยขจดัปัญหาเก่ียวกบัทุนวจิยัได ้

 2.  ด้านปัญหาทีจ่ะท าการวจัิย  
     2.1 ความน่าสนใจของปัญหา (Interesting) ปัญหาการวิจัยท่ีควรน ามาศึกษานั้นไม่

เพียงแต่เป็นปัญหาท่ีผูว้ิจยัให้ความสนใจเท่านั้น แต่ควรเป็นปัญหาท่ีก าลงัอยู่ในความสนใจของ
สาธารณชนหรือกลุ่มคนในวงการนั้นดว้ย  การท่ีผูว้ิจยัมีความสนใจอย่างแทจ้ริงในหัวขอ้ท่ีเลือก
ย่อมเป็นแรงขบัท่ีส าคญัในการท าการวิจยัให้ลุล่วงส าเร็จผล ยิ่งถ้าหัวข้อท่ีเลือกนั้นก าลงัอยู่ใน   
ความสนใจของบุคคลในวงการดว้ยแล้ว หัวขอ้ท่ีเลือกก็จะมีความทนัสมยั มีคุณค่า สามารถเรียก
ความสนใจในการสนบัสนุนไดเ้ป็นอยา่งดี  

     2.2 ความส าคญัของปัญหา (Importance) การวิจยัไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใดก็ตาม เม่ือลงมือ
กระท าแล้วย่อมตอ้งสูญเสียค่าใช้จ่าย ส้ินเปลืองเวลา เงินทุน และแรงงาน โดยความส าคญัของ
ปัญหาอาจพิจารณาจากจ านวนบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือได้ผลกระทบจากปัญหาหรือเร่ืองท่ีจะท า     
การวิจยั ถา้มีบุคคลจ านวนมากไดรั้บผลกระทบจากปัญหาท่ีศึกษาหัวขอ้นั้นก็จะมีความส าคญัมาก 
แต่ถ้ามีบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นน้อย ความส าคญัของปัญหาก็จะลดน้อยลงด้วย
นอกจากน้ีความส าคญัของปัญหายงัข้ึนอยู่กบัความถ่ีและความกวา้งขวางหรือการกระจายตวัของ
ปัญหา ถ้าปัญหาใดเกิดข้ึนบ่อยและกระทบต่อบุคคลในบริเวณกวา้งย่อมมีความส าคญัมากกว่า
ปัญหาท่ีนาน ๆ จะเกิดข้ึนและมีผลกบับุคคลเฉพาะกลุ่ม  

       2.3  ความเป็นไปได้ในการวิจัย (Feasibility) ปัจจัยท่ีจ  าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน       
การเลือกปัญหาการวิจยัอีกประการหน่ึงก็คือ ความเป็นไปไดใ้นการวิจยั ซ่ึงปัญหาท่ีน่าจะท าการ
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วจิยัหลาย ๆ เร่ืองไม่อาจน ามาท าการวิจยัอยา่งจริงจงัได ้อาจดว้ยสาเหตุหลาย ๆ ประการ เช่น ผูว้ิจยั      
ไม่สามารถหาระเบียบวิธีวิจยัเพื่อให้ได้ค  าตอบท่ีถูกต้องได้ ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ยาวนานเกินไป  นอกจากน้ีความเป็นไปได้ในการท าวิจยัยงัข้ึนอยู่กับความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสามารถของผูว้จิยัดว้ย ดงันั้นการจะเลือกหวัขอ้ปัญหาเพื่อมาท าวจิยั ควรพิจารณาความเป็นไป
ไดใ้นประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ีดว้ย ความเป็นไปไดใ้นการวจิยัอาจแยกพิจารณาตามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการด าเนินการวิจยัดงัน้ี  1.) การไดม้าซ่ึงขอ้มูล (Availability of Data) ผูว้ิจยัจะตอ้งพิจารณา
ล่วงหนา้วา่เร่ืองท่ีจะท าวิจยันั้นจะไดข้อ้มูลมาจากไหน อย่างไร จ าเป็นตอ้งขออนุญาตก่อนหรือไม่ 
ถา้จ  าเป็นผูว้จิยัจะไดรั้บอนุญาตหรือไม่ ตลอดจนขอ้มูลท่ีไดม้ามีความถูกตอ้งและเพียงพอต่อการลง
ขอ้สรุปในเร่ืองท่ีศึกษาหรือไม่ 2.) การไดม้าซ่ึงความร่วมมือ (Availability of Cooperation) ผูว้ิจยั
ควรพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าวิจยั ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งยินดีท่ีจะให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหรือไม่ อย่างไร หากไม่ได้รับความ
ร่วมมือผูว้ิจยัจะท าอยา่งไร มีแนวทางอ่ืนท่ีจะด าเนินการวิจยัให้ส าเร็จลุล่วงหรือไม่ 3. การไดม้าซ่ึง
ค าแนะน า (Availability of Guidance) การวิจยัในบางเร่ืองจ าเป็นตอ้งอาศยัผูรู้้ลึกหรือผูเ้ช่ียวชาญ
พิเศษในเร่ืองนั้น ๆ หากผูว้จิยัตอ้งการค าแนะน าหรือค าปรึกษาจากบุคคลเหล่าน้ีจะมีความเป็นไปได้
หรือไม่ อย่างไร ถ้าหากเป็นนิสิตนักศึกษาท่ีตอ้งท าการวิจยัเพื่อขอรับปริญญาตามหลกัสูตร ตอ้ง
ค านึงดว้ยวา่เร่ืองท่ีจะท าวิจยันั้นจะมีอาจารยท์่านใดรับเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือไม่  และ 4. 
การไดม้าซ่ึงส่ิงอ านวยความสะดวก (Availability of Facility) ในกระบวนการวิจยันั้น บางคร้ังผูว้ิจยั
จ  าเป็นตอ้งใช้วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือส่ิงอ านวยความสะดวกบางอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัจะตอ้งค านึง
ดว้ยว่า ส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่าน้ีผูว้ิจยัสามารถหามาไดห้รือไม่ อย่างไร จ าเป็นตอ้งไปพึ่งพา
บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ ถา้จ  าเป็นก็ควรมีการประสานติดต่อไวล่้วงหนา้ หรือไม่สามารถหา
ส่ิงเหล่าน้ีมาไดก้็จ  าเป็นตอ้งเลือกหวัขอ้การวจิยัอ่ืน 

 3.  ด้านสภาพทีเ่อือ้ต่อการวจัิย  
 3.1 มีแหล่งส าหรับคน้ควา้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัอยา่งเพียงพอ อาจจะเป็นห้องสมุด 
หรือบริการสืบคน้ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  
 3.2 สามารถขอความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการวิจยั เช่น จากผูส้ร้างเคร่ืองมือ
รวบรวมขอ้มูล (กรณีไม่ไดส้ร้างเอง) ความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่าง ความร่วมมือจากหน่วยงาน
วเิคราะห์ขอ้มูล 

            4. ข้อพิจารณาทางสังคม (Social Consideration) นอกจากผูว้ิจยัตอ้งพิจารณาศกัยภาพ
ส่วนตวัแลว้ ในการเลือกหวัขอ้การวิจยัควรพิจารณาผลกระทบในทางสังคมดว้ย ซ่ึงประเด็นท่ีควร
พิจารณาในการเลือกหวัขอ้การวจิยัมีดงัน้ี 
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 4.1 เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Utility) ผูว้ิจยัควรเลือกหัวขอ้การวิจยัท่ีมีประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม ยิง่มีประโยชน์ต่อสังคมในวงกวา้งยิง่มีความเหมาะสมท่ีจะเลือกหวัขอ้นั้นมาท าวจิยั 

 4.2 เสริมสร้างความรู้ในวงวิชาชีพ (Frontier of Knowledge) ผูว้ิจยัควรพิจารณาเลือก
หวัขอ้วจิยัท่ีเป็นการขยายพรมแดนความรู้ในวงวชิาชีพนั้นๆใหก้วา้งขวางยิง่ๆข้ึนไปในการตดัสินใจ
ว่าจะเลือกหัวขอ้ใดมาท าวิจยันั้น ผูว้ิจยัตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อสามารถด าเนินการวิจยั     
ในหวัขอ้ท่ีเลือกนั้นอยา่งราบร่ืนและมีความสุขในการวจิยั  
 

การวเิคราะห์ปัญหาการวจิัยทางการศึกษา       

           ในบริบททางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาเป็นการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพของผูเ้รียน
ท่ีเป็นอยู่เทียบกับมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การระบุปัญหาท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง
ก่อนท่ีจะท าการศึกษาลักษณะหรืออาการของปัญหาท่ีปรากฏกบัผูเ้รียนในลกัษณะการวินิจฉัย
เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะและสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา ซ่ึงจะน าไปสู่การหาแนวทางแกไ้ขท่ีถูกตอ้ง
หรือเลือกนวตักรรมมาใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งบรรลุและมีประสิทธิภาพ ค า ว่ า “ ปั ญ ห า ” ก็ คื อ ค ว า ม
แตกต่างระหวา่งสภาพท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยสภาพท่ีคาดหวงัในการจดัการเรียนรู้ก็คือ
มาตรฐานการเรียนรู้นั่นเอง ในการศึกษาสภาพปัญหาจึงศึกษาได้จากตวัผูเ้รียน โดยพิจารณาให้
ครอบคลุมในหลาย ๆ ดา้น ดงัน้ี (ไพศาล วรค า, 2550: 39-44)  
   1. ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะดา้นต่าง ๆ เช่น ทกัษะในการใช้
ภาษา การอ่าน การเขียน การแกปั้ญหา การค านวณ เป็นตน้     

   2. ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดี ลกัษณะนิสัยต่าง ๆ 
เช่น ความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย ์ความประหยดั ความมีระเบียบ เป็นตน้   

   3. ดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย ความคล่องแคล่ววอ่งไว ความมี
สุขภาพจิตท่ีดี เป็นตน้         

      ส่วนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานั้น ปัจจยัหลักท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาเก่ียวกับ       
การจดัการเรียนรู้ก็คือ ครู ผูเ้รียน และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจแยกวิเคราะห์ปัจจยัสาเหตุ
ออกเป็นองคป์ระกอบยอ่ย ๆ ดงัน้ี        

       1. ผูเ้รียน อาจพิจารณาใน 2 องค์ประกอบคือ ปัจจยัส่วนตวั ไดแ้ก่ ระดบัสติปัญญา 
ความถนดั ความสนใจ  ภาวะสุขภาพ เจตคติต่อครู/วิชาท่ีเรียน/โรงเรียน/เพื่อน สภาพครอบครัว  
เป็นตน้ และพฤติกรรมการเรียน ไดแ้ก่ ความตั้งใจ การท างาน ความกระตือรือร้น เป็นตน้ 

  



บทท่ี 2 การเลือกปัญหาการวิจยั 

40 

 

                       2. ครู อาจพิจารณาใน 2 องค์ประกอบคือ ปัจจยัส่วนตวั ไดแ้ก่ ความรู้ ความถนดั       
ความสนใจ ความสามารถในการถ่ายทอด เจตคติต่อผูเ้รียน เป็นตน้ พฤติกรรมการสอน ไดแ้ก่ การ
ใชเ้ทคนิค/กิจกรรมการสอน การใช้ส่ือ การวดัและประเมินผล การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน เช่น ใช้
อารมณ์ ปิดกั้นความคิด เจา้ระเบียบ เคร่งครัด เฉ่ือยชา ไม่ยุติธรรม เป็นตน้ และปัจจยัอ่ืนๆ เช่น    
การขาดแคลนส่ือ/อุปกรณ์ แบบฝึก เอกสาร/ต ารา แหล่งการเรียนรู้สภาพแวดล้อมในโรงเรียน     
เป็นตน้ 

แนวทางในการตั้งช่ือเร่ืองวจิัย  

หลงัจากเลือกปัญหาการวิจยัไดแ้ลว้ยงัไม่เพียงพอท่ีจะก าหนดแนวทางการด าเนินการวิจยั
ได้ ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งปรับปรุงปัญหาการวิจยัให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถด าเนิน   
การวิจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดงันั้นหัวขอ้การวิจยัจึงตอ้งมีความเฉพาะพอท่ีจะให้มี
ความชดัเจนในส่ิงท่ีท าการศึกษา โดยทัว่ไปแลว้ปัญหาการวิจยัจะมีลกัษณะกวา้ง ๆ ในบางคร้ังอาจ
ไม่เป็นท่ียอมรับเพราะมีลกัษณะกวา้งมากเกินไป และไม่สามารถช้ีให้ผูอ่ื้นเห็นจุดส าคญัของหวัขอ้
ท่ีจะท าวิจยัได ้ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งตั้งช่ือเร่ืองให้ผูอ่้านทราบถึงเน้ือหาสาระของการวิจยัให้ชดัเจนและ
กระชบัท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ซ่ึงในขั้นตอนน้ีบางทีตอ้งอาศยัการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดว้ยช่ือเร่ืองเป็นจุดส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน และช่ือเร่ืองจะส่ือให้ผูอ่้านได้
เขา้ใจถึงปัญหาและวธีิการด าเนินการวิจยั ดงันั้นการตั้งช่ือเร่ืองวิจยัจึงตอ้งเขียนให้ชดัเจนและเขา้ใจ
ง่าย โดยมีแนวทางในการตั้งช่ือเร่ืองดงัน้ี (นิภา ศรีไพโรจน์, 253: 42-43)  

 1. ตั้งช่ือเร่ืองวจิยัใหส้ั้นดว้ยค าเฉพาะ ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย กะทดัรัด  
 2. ตั้งช่ือเร่ืองวิจยัให้ตรงกบัประเด็นปัญหาการวิจยั เพื่อให้ผูอ่้านทราบถึงปัญหาวิจยัได้
ทนัทีท่ีเห็นช่ือเร่ือง  
 3. ตั้งช่ือเร่ืองโดยใชค้  าท่ีบ่งบอกถึงประเภทของการวจิยั 

 3.1 การวจิยัเชิงส ารวจ ใชค้  าวา่ “การส ารวจ หรือ การศึกษา” ไวท่ี้ส่วนหนา้ของช่ือเร่ือง  
  3.2 การวจิยัเชิงเปรียบเทียบ ใชค้  าวา่ “การเปรียบเทียบ หรือ การศึกษาเปรียบเทียบ” ไวท่ี้
ส่วนหนา้ของช่ือเร่ือง  
 3.3 การวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ ใชค้  าวา่ “การศึกษาความสัมพนัธ์ หรือความสัมพนัธ์ หรือ
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ หรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อ” ไวท่ี้ส่วนหนา้ของช่ือเร่ือง  
 3.4 การวิจยัเชิงการศึกษาพฒันาการ ใชค้  าวา่ “การศึกษาพฒันาการ หรือพฒันาการ” ไว้
ท่ีส่วนหนา้ของช่ือเร่ือง  
 3.5 การวจิยัและพฒันา ใชค้  าวา่”การพฒันา หรือการสร้าง” ไวท่ี้ส่วนหนา้ของช่ือเร่ือง  
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ข้อควรระวงัในการเลอืกปัญหาการวจิัย  

 ส่ิงท่ีท าใหก้ารวจิยัไม่ส าเร็จส่วนใหญ่มีสาเหตุ ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 254: 20) 
 1.  เลือกหวัขอ้ปัญหาตามผูอ่ื้นหรือผูอ่ื้นมอบปัญหาการวิจยัให้โดยท่ีผูว้ิจยัไม่มีความรู้หรือ
ความสนใจเพียงพอ  
 2.  การเลือกปัญหาท่ีกวา้งเกินไป เกินก าลงัความสามารถของตนเอง  
 3.  การเลือกปัญหาอยา่งรีบร้อน และลงมือวจิยัโดยไม่ไดว้างแผนใหร้อบคอบล่วงหนา้  
 4.  การไม่ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั หรือศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 

ไม่เพียงพอท าใหมี้ความคิดคบัแคบท าการวจิยัไม่รัดกุม  
 

การก าหนดขอบเขตของการวจิัย  

 การวจิยัทุกเร่ืองจะตอ้งมีการก าหนดขอบเขตในการศึกษา เพราะผูว้จิยัไม่สามารถท า 

การวจิยัไดค้รอบคลุมทั้งหมดได ้จึงจ าเป็นตอ้งจ ากดัขอบเขตของการวจิยัใหแ้คบลงวา่จะศึกษา 

เร่ืองใด กับใคร ในประเด็นใด เป็นตน้ ในการก าหนดปัญหาการวิจยัให้มีความชัดเจนนั้นผูว้ิจยั
จ  าเป็นตอ้งพิจารณาก าหนดขอบเขตของปัญหาหรือขอบเขตของการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ ด้วย 
(สมบติั ทา้ยเรือค า, 255: 25)  

1. ขอบเขตประชากร ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัชนิดของประชากร แหล่งพื้นท่ีของ 

ประชากรขนาดของประชากร เช่น ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูอ้  านวยการ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1  

2. ขอบเขตของตัวแปรทีศึ่กษา ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัชนิดของตวัแปร โครงสร้าง 

หรือองค์ประกอบของตัวแปร เช่น  ธรรมาภิบาลของผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี  มีองค์ประกอบ 6 ดา้น ดงัน้ี คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส 
หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า 

3. ขอบเขตของระยะเวลาทีศึ่กษา เป็นการก าหนดช่วงระยะเวลาของเร่ืองหรือ 

เหตุการณ์ท่ีตอ้งการศึกษา เช่น การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือน 
กรกฎาคม-กนัยายน พ.ศ. 2558 เป็นตน้ 

 

การก าหนดวตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 การก าหนดวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของการวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอีกขั้นตอนหน่ึง
ของการวิจัย ถ้าก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนจะท าให้ผลการวิจัยท่ีได้ไม่สอดคล้องกับ 
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ความต้องการของปัญหาท่ีจะศึกษา ในบางคร้ังถ้าพิจารณาช่ือเร่ืองอย่างเดียวไม่สามารถตอบ        
ขอ้ค าถามไดค้รบตามตอ้งการจึงจ าเป็นจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นแนวทางให้ผูท้  าการวิจยั
สามารถบอกรายละเอียดไดว้า่ จะตอ้งศึกษาอะไรบา้ง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล และ
การเสนอผลการวจิยัไดอ้ยา่งชดัเจน (ไพศาล วรค า, 2550: 41) 
 1. หลกัในการก าหนดประเด็นหรือวตัถุประสงค์ การก าหนดประเด็นหรือวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัมีหลกัในการปฏิบติัง่าย ๆ คือ ความชัดเจน ความไม่ซ ้ าซ้อน และความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเด็น ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี        

    1.1  ความชดัเจน ผูว้ิจยัจะตอ้งแยกแยะเน้ือหาสาระของหวัขอ้ท่ีจะท าการวิจยัออกมาเป็น
หัวขอ้ย่อย ๆ ให้เห็นว่าผูว้ิจยัต้องการศึกษาเร่ืองอะไรบา้งภายใตห้ัวข้อนั้น ๆ ซ่ึงผูว้ิจยัจะตอ้งมี   
ความเขา้ใจและรู้ชดัวา่ตนเองตอ้งการศึกษาเร่ืองใดบา้ง จึงจะสามารถระบุประเด็นต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ
ศึกษาไดช้ดัเจน หากแยกแยะประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาภายใตห้วัขอ้การวิจยัไดแ้ลว้ในระดบัหน่ึง แต่
ประเด็นเหล่านั้นยงัม่ีความชดัเจนพอ ก็อาจจะแยกประเด็นเหล่านั้นออกมาเป็นประเด็นท่ียอ่ยลงไป
ไดอี้ก เพื่อใหมี้ความชดัเจนมากท่ีสุด     

                 1.2  ความไม่ซ ้ าซอ้น ผูว้จิยัหนา้ใหม่หลาย ๆ คนมกัจะระบุประเด็นหรือวตัถุประสงคข์อง
การวจิยัขอ้หน่ึงซ ้ าซอ้นกบัวตัถุประสงคอี์กขอ้หน่ึงท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงอาจเป็นเพราะใชค้  าศพัท์
ท่ีแตกต่างกันหรือมีการเรียบเรียงค าใหม่ซ่ึงดูเหมือนว่าไม่มีความซ ้ าซ้อน หรือบางทีก็ก าหนด
ประเด็นหรือวตัถุประสงค์ท่ีมีบางส่วนซ้อนทบักันอยู่ไม่แยกขาดจากกนั ปัญหาเหล่าน้ีสามารถ
หลีกเล่ียงไดด้ว้ยการทบทวนประเด็นท่ีศึกษาวา่ใช้ตวัแปรและขอ้มูลชุดเดียวกนัหรือไม่ ถา้ใช่ก็จะ
เป็นประเด็นหรือวตัถุประสงคเ์ดียวกนั      

                 1.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเด็น การก าหนดประเด็นหรือวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีดี
ควรจดัเรียงตามล าดบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเด็นท่ีจะท าการศึกษา หรือแสดงให้เห็นความ
ลดหลัน่กนัของประเด็นท่ีศึกษา ซ่ึงนอกจากจะท าให้สามารถตรวจสอบความซ ้ าซ้อนไดช้ดัเจนแลว้ 
ยงับ่งช้ีถึงล าดบัของกิจกรรมในการวจิยัอีกดว้ย      

  2. ประโยชน์ของการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ท่ีเห็นได้ชดัเจนจาก    
การก าหนดประเด็นหรือวตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ ท าให้ผูว้ิจ ัยมีความชัดเจนในเร่ืองท่ีจะ
ท าการศึกษา ท าให้ทราบถึงแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท าให้ผูอ่้านรายงานผลการวิจยั
ติดตามและประเมินผลการวิจยัได ้เน่ืองจากการก าหนดประเด็นหรือวตัถุประสงคข์องการวิจยันั้น 
เป็นการแยกแยะรายละเอียดเก่ียวกับหัวข้อท่ีจะศึกษา ท าให้ผูว้ิจ ัยได้ทบทวนหัวข้อ พิจารณา
แยกแยะประเด็นในเร่ืองท่ีจะท า ก่อให้เกิดความชดัเจนในเร่ืองท่ีจะท าวิจยั เม่ือผูว้ิจยัทราบแน่ชดัวา่
ตอ้งการศึกษาในประเด็นใดบา้ง จะท าให้ผูว้ิจยัทราบว่าจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลอะไรบา้ง และ
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ขอ้มูลท่ีตอ้งจดัเก็บในแต่ละด้านจะตอ้งมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด การก าหนดประเด็นหรือ
วตัถุประสงค์จึงเป็นเสมือนเคร่ืองช้ีทางเบ้ืองตน้ท่ีจะช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได้
ถูกตอ้งตามตอ้งการ นอกจากจะช่วยให้ผูว้ิจยัมีความชดัเจนในเร่ืองท่ีศึกษาและแนวทางในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแลว้ การก าหนดประเด็นหรือวตัถุประสงคย์งัช่วยให้ผูอ่้านรายงานการวิจยัสามารถ
เข้าใจได้ว่า ผูว้ิจยัต้องการศึกษาอะไรบ้าง และผูว้ิจยัได้ด าเนินการศึกษาตามวตัถุประสงค์หรือ
ประเด็นท่ีก าหนดหรือไม่ ซ่ึงเป็นการช่วยประเมินงานวิจยัไดว้่า ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาส าเร็จลุล่วง
ตามวตัถุประสงคห์รือประเด็นท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์กับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ส าหรับผูท่ี้เร่ิมท า  
การวิจยัคร้ังแรกเป็นนักวิจยัหน้าใหม่ มกัมีความสับสนระหว่างวตัถุประสงค์ของการวิจยัหรือ
ประเด็นท่ีศึกษากบัประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจยั เพราะทั้งสองส่วนน้ีมีความสัมพนัธ์
ใกล้ชิดกันมาก แต่หากพิจารณาให้ดีจะพบว่าทั้งสองส่วนน้ีแตกต่างกันอย่างมากเช่นเดียวกัน 
วตัถุประสงคข์องการวิจยันั้นเป็นประเด็นท่ีจะท าการวิจยั ส่วนประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บนั้นเป็น
ประโยชน์ท่ีผูว้ิจยัมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดข้ึน หลงัจากมีการน าเอาขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้าก
การวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ภายหลงัการวจิยัเสร็จส้ินลง 

 

การบอกความส าคญัหรือประโยชน์ของการวจิัย 

 การท าวิจยัแต่ละเร่ืองจะตอ้งทราบวา่เม่ือท าวิจยัเสร็จแลว้จะน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์
อยา่งไร ประโยชน์ของการวจิยัอาจใชไ้ดห้ลายลกัษณะ (ไพศาล วรค า, 2550: 34-41; สุรวาท ทองบุ, 
2550: 181-183) 

1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ หมายถึง พิจารณาจากการอา้งอิงผลงานวิจยัท่ีมีการตีพิมพ์
ในวารสารวชิาการ โดยไม่นบัการตีพิมพว์ารสารวชิาการ ไดรั้บหนงัสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรเพื่อให้
ความรู้ในกรอบของผลงานวจิยัจากหน่วยงานต่าง ๆ   

2. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  หมายถึง พิจารณาจากการมีหลักฐานการน าข้อมูลไป
ประกอบการตดัสินใจในการบริหาร/ก าหนดนโยบาย  

3. การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม หมายถึง พิจารณาจากการมีหลกัฐานการถ่ายทอด
เทคโนโลยท่ีีไดจ้ากงานวิจยัในชุมชน/ทอ้งถ่ิน ไดรั้บหนงัสือเรียนเชิญให้ความรู้จากชุมชน/องคก์ร/ 
หน่วยงานในพื้นท่ีต่าง ๆ   

4. การใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ หมายถึง พิจารณาจากการมีหลกัฐานการเจรจาทางธุรกิจ ไม่
นบัการยื่น/จดทะเบียนคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา  เป็นตน้  โดยประโยชน์ของการวิจยัจะมีมาก
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นอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กบัขอ้มูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีความเช่ือถือและถูกตอ้งมากนอ้ย
เพียงใด ถ้าขอ้มูลเป็นเท็จผลการวิจยัท่ีได้แทนท่ีจะเป็นประโยชน์จะกลบักลายเป็นโทษต่อผูน้ า
ผลการวจิยันั้นไปใช ้ 
 ดังนั้น การวิจัยจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ย่อมข้ึนอยู่กับความรับผิดชอบของ
นกัวจิยั ตลอดจนความร่วมมือของผูใ้หข้อ้มูลดว้ย 

 

สรุป 

 การก าหนดปัญหาเป็นขั้นตอนแรกท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการวิจยั ในการก าหนดปัญหา
นั้นผูว้ิจยัสามารถค้นหาปัญหาการวิจยัได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ของผูท้  าการวิจยั      
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้ งความต้องการของหน่วยงานและแหล่งท่ี
สนบัสนุนทุนในการวจิยั  เม่ือไดปั้ญหาการวจิยัมาแลว้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการวิจยัได ้ผูว้ิจยั
จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงปัญหาการวิจยัให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถด าเนินการวิจยัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดก่อนท่ีจะตดัสินใจในการท าวิจยัเร่ืองนั้น ๆ การก าหนดวตัถุประสงค ์
ผูว้จิยัสามารถบอกรายละเอียดไดว้า่ จะตอ้งศึกษาอะไรบา้ง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
และการเสนอผลการวิจยัไดอ้ย่างชดัเจน ผูว้ิจยัตอ้งพิจารณาว่าผลการวิจยัท่ีไดม้าจะตอ้งก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทั้งตวัผูว้ิจยัและบุคคลรอบขา้งท่ีเก่ียวขอ้งมากน้อยเพียงใด  ดงันั้นการตดัสินใจเลือก
ปัญหา ผูว้จิยัตอ้งอาศยัหลกัในการเลือกปัญหา ไดแ้ก่  ความส าคญัของปัญหาการวิจยั  ความเป็นไป
ไดใ้นการท าการวิจยั   ความน่าสนใจและทนัต่อเหตุการณ์   ความสนใจของผูว้ิจยั   ความเช่ียวชาญ
และสามารถของผูว้จิยั   ความคุม้ค่าของผลลพัธ์การวิจยักบัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งลงทุน   ผลประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม  เป็นงานวิจัยท่ีไม่มีผู ้ใดท ามาก่อน   การตั้ งช่ือเร่ืองวิจัยและการเขียน
ความส าคญัของปัญหาใหน่้าสนใจจะช่วยดึงดูดใหผู้อ่้านสนใจอยากติดตามงานวิจยันั้น ๆ  
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แบบฝึกหัด 

 

ค าช้ีแจง  ใหท้่านตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนดใหพ้อสังเขป 

1. แหล่งท่ีมาของปัญหาการวจิยั มีความส าคญัต่อกระบวนการวจิยัอยา่งไร 

2. การก าหนดปัญหาการวจิยั ประกอบดว้ยประเด็นท่ีส าคญัอะไรบา้งอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งให้
เขา้ใจ 

3. ใหก้ าหนดหวัขอ้ปัญหาวจิยัตามท่ีสนใจมา 1 หวัขอ้ พร้อมกบัระบุเหตุผลท่ีเลือกหวัขอ้ ปัญหา
วจิยันั้นมา 3 ขอ้ 

4. การวเิคราะห์ปัญหาทางการศึกษาน ามาตั้งช่ือหวัขอ้การวจิยัไดอ้ยา่งไร 

5. การตั้งช่ือหวัขอ้วจิยัทางการศึกษาควรประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  3 

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ี  ผูเ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

 1.  บอกวตัถุประสงค ์และประโยชน์ของการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 2.  บอกแหล่งสืบคน้เอกสารของขอ้มูลท่ีใชใ้นการท าวิจยั   
 3.  อธิบายหลกัการพิจารณาในการเลือกศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งได ้

4.  คน้หาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัตามหวัขอ้ท่ีตนสนใจจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
เช่น วารสาร การสืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ต 

 5.  สรุปเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการท าวิจยัทางการศึกษาได ้

 

เนือ้หาสาระ 

เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย     

 1.  วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.  ประโยชน์ของการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.  แหล่งและวธีิสืบคน้เอกสารและงานวจิยั 

 4.  ขอ้ควรพิจารณาในการเลือกศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5.  การจดบนัทึกผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยั 

 6.  การสรุปเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 

 7.  การสรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

วธิีสอนและกจิกรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

 1.  ผูส้อนทบทวนเก่ียวกบัการเลือกปัญหาการวจิยั โดยการใชค้  าถามเป็นส่ือ 

 2.  ผูส้อนบรรยายหวัขอ้   การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.  ผูเ้รียนศึกษาแต่ละตอนของบทท่ี 3 การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.  ผูเ้รียนก าหนดปัญหาการวิจยัท่ีสนใจ ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เขียนรายงานส่ง 

 5.  ผูส้อนสรุป เพิ่มเติมในแต่ละประเด็นและผูเ้รียนจดัท าบนัทึกการเรียนรู้ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  มีดงัน้ี 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวจิยัทางการศึกษา   
2. ต ารา   
ไพศาล  วรค า. (2550). การวิจัยทางการศึกษา.  กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ.์ 

              บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวจัิยเบือ้งต้น (ฉบบัปรับปรุงใหม่). พิมพค์ร้ังท่ี 7.   
                          กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 

3. สไลดน์ าเสนอ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวจิยั 

4. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.watpon.com , http://library.udru.ac.th 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 

จุดประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การวดัและ

ประเมินผล 

1.  บอกวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของ
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ได ้

2.  บอกแหล่งสืบคน้เอกสารของขอ้มูลท่ี
ใชใ้นการท าวจิยั   
3.  อธิบายหลกัการพิจารณาในการเลือก
ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งได ้

4.  คน้หาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั
ตามหวัขอ้ท่ีตนสนใจจากแหล่งสารสนเทศ
ต่างๆ  
5.  สรุปเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งใน
การท าวจิยัทางการศึกษาได ้

ซกัถามความรู้
ความเขา้ใจใน
ประเด็น
ส าคญัทุก
หวัขอ้เร่ือง
การตอบ
ค าถามและ
การอภิปราย 

แบบ
สังเกต
พฤติกรรม 

1.พฤติกรรมการ
แสดงออกทั้งการตอบ
ค าถาม/การร่วม
อภิปราย/การท า
แบบฝึกหดัผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 80 

2.ช้ินงานท่ีท า
สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคค์ลอบคลุม
เน้ือหา เสนอความคิด
เห็นชดัเจน  ส่งงานตรง
เวลาผา่นร้อยละ 80 



การวจิยัทางการศึกษา 

 

49 

 

บทที ่ 3 

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 

ความน า 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องหรือการทบทวนวรรณกรรม  (Review of  

Literature)  ถือวา่เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัไม่นอ้ยกวา่ขั้นตอนอ่ืน ๆ  ในการท าวิจยั  แต่มกัจะถูก
มองข้ามไปส าหรับนักวิจยัมือใหม่  หรือไม่ให้ความส าคญักบัการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งหรือการทบทวนวรรณกรรม  ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพของงานวิจยัโดยตรง  ดงันั้นนกัวิจยัท่ีดีจึง
จ าเป็นตอ้งเป็นนกัคน้ นกัอ่านและนกัคิดโดยสามารถศึกษาคน้ควา้ไดจ้ากแหล่งสารสนเทศท่ีส าคญั
คือแหล่งสารสนเทศท่ีเป็นหน่วยงานแหล่งสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต (Internet) และแหล่งสืบคน้
สารสนเทศแบบซีดีรอม ซ่ึงประกอบด้วยส่ือประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือแบบเรียน ต ารา สารคดี 
บันเทิงคดี หนังสือพิมพ์ สารานุกรม จดหมายเหตุ จุลสาร วารสาร  รายงานการวิจัย และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ เพราะการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขั้นตอนท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความรอบรู้ของผูว้ิจยัในเร่ืองท่ีจะท าวิจยันั้น  ยิ่งนกัวิจยัมือใหม่ยิ่งตอ้งท าการศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งใหล้ะเอียดและครอบคลุม  หรือตอ้งศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้มาก  
เพื่อสร้างฐานความรู้ใหก้บัผูว้จิยัเอง 

 

วตัถุประสงค์ในการศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 วตัถุประสงค์ในการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ  การศึกษาสภาพขององค์
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะท าวิจยัตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบนัวา่  ในแต่ละประเด็นท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ
ศึกษานั้นว่ามีผูใ้ดไดท้  าการศึกษาหรือเขียนทฤษฎีต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นมาแลว้บา้ง  มีขอ้
คน้พบอะไรหรืออธิบายไวว้่าอยา่งไร  มีตวัแปรอะไรบา้งท่ีเคยผา่นการศึกษาหรือใชอ้ธิบายมาแลว้  
ตัวแปรใดท่ีส าคัญหรือไม่ส าคัญ  มีการนิยามตัวแปรต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการวิจัยไว้อย่างไร  มี
กระบวนการนิยามตวัแปรอย่างไรและไดส้ร้างตวัแปรดว้ยวิธีการใด  มีสมมติฐานและค าอธิบาย
อะไรบา้งท่ีผูว้จิยัคนก่อนใชใ้นการวจิยั  มีระเบียบวธีิในการเก็บขอ้มูลอยา่งไรและมีปัญหาอะไรบา้ง
ท่ีเกิดจากระเบียบวธีิท่ีใช ้ ใชเ้ทคนิคอะไรในการวเิคราะห์และไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ไวอ้ยา่งไร  
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ตลอดจนมีขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะอะไรท่ีผูว้ิจยัและนกัทฤษฎีในอดีตไดเ้สนอไวเ้ก่ียวกบัประเด็น
ท่ีศึกษา  โดยเป้าหมายหลกัของการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งก็คือ  เพื่อให้ได้มาซ่ึง 
กรอบแนวคิดของการวิจัย  (Conceptual framework)  ซ่ึงประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ  และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  ส าหรับในงานวจิยัท่ีดีนั้น  ตวัแปรทุกตวัท่ีปรากฏอยูใ่นกรอบแนวคิด
การวิจยัตอ้งมีงานวิจยัในอดีตสนบัสนุนความส าคญัของตวัแปรนั้น ๆ  รวมทั้งอิทธิพลของตวัแปร
ดงักล่าวท่ีต่อตวัแปรอ่ืน ๆ  ท่ีปรากฏอยูใ่นกรอบแนวคิด (ไพศาล วรค า, 2550: 46) 

 โดยสรุปเป้าหมายของการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ก็เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท าวิจยั  ทั้งน้ีเพื่อ  1)  ก าหนดกรอบและขอบเขตการวิจยั  2) ก าหนดสมมติฐาน
การวิจยั  3) วางแผนด าเนินการวิจยั  4) แสดงถึงความรอบรู้ของผูว้ิจยัในเร่ืองท่ีศึกษา  และ  5) หา
เหตุผลประกอบการอภิปรายผลการวจิยั 

 

ประโยชน์ของการศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ประโยชน์ของการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี (ไพศาล วรค า, 2550: 52-58, 
บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 26) 
 1.  ท าให้ผูว้ิจยัเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัขอ้งกบังานวิจยัท่ีจะท ามากข้ึนในการ
ก าหนดประเด็นหรือวตัถุประสงคข์องการวจิยัและการตั้งสมมติฐาน  การศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งจะช่วยในการอธิบายความหมายและความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งชดัเจน  ท า
ให้ผูว้ิจยัสามารถระบุตวัแปรต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการวิจยั  ว่าตวัแปรใดเป็น      ตวัแปรตน้  
ตวัแปรตาม  ตวัแปรแทรกซ้อน  และตวัแปรใดท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการวิจยั ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ี
เราไม่ไดศึ้กษา  และผูว้ิจยัมีการควบคุมอย่างไรบา้งในการวิจยัคร้ังนั้น  ผูว้ิจยัก็จะสามารถก าหนด
ประเด็นหรือวตัถุประสงคข์องการวจิยัและการตั้งสมมติฐานไดอ้ยา่งชดัเจน 

 2.  ท าใหผู้ว้จิยัเขา้ใจวธีิการด าเนินการวจิยัชดัเจนข้ึน เช่น 

 2.1 ไดแ้นวทางช่วยในการออกแบบการวิจยั  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
จะท าใหผู้ว้จิยัทราบถึงวธีิการสร้างตวัแปรและระเบียบวธีิการศึกษาท่ีไดท้  ากนัมาแลว้เป็นอยา่งไร  มี
ปัญหาอะไรบา้ง  ซ่ึงความรู้ดงักล่าวมีประโยชน์มากในการสร้างตวัแปร  การเลือกวิธีการศึกษา  การ
สร้างเคร่ืองมือในการวิจยัท่ีใชใ้นการวิจยั  ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลวา่ ควร
ใช้วิธีใดบา้ง  และแต่ละวิธีมีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร  มีแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของ
แต่ละวธีิหรือไมอ่ยา่งไร  ท าให้ผูว้ิจยัสามารถออกแบบการวิจยัไดอ้ยา่งเหมาะสม  ท าให้ไดง้านวิจยั
ท่ีมีความเท่ียงตรงและ ความเช่ือมัน่ 
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 2.2  ช่วยในการก าหนดปัญหาหรือหวัขอ้ในการวิจยั  เม่ือผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาปัญหา 

ใด ๆ  แต่ยงัไม่มีความชดัเจนในประเด็นปัญหานั้น  ก็ยากท่ีจะก าหนดปัญหาหรือหวัขอ้การวิจยัได้
อย่างชัดเจนและเหมาะสม  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะท าให้ผูว้ิจยัได้ทราบว่า
ปัญหาท่ีจะท าวิจยันั้นมีการศึกษาอะไรมาบา้งในอดีต  ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้ผูว้ิจยัก าหนดหัวขอ้      

การวิจยัไม่ซ ้ ากับผูอ่ื้นแล้ว  ยงัท าให้ผูว้ิจยัมองเห็นแนวทางท่ีจะก าหนดหัวข้อการวิจยัได้อย่าง
ถูกตอ้ง  ชดัเจนและมีความเหมาะสม 

 2.3  ช่วยในการก าหนดขอบเขตและแนวทางในการด าเนินการวิจยั  ในการวิจยัถา้ผูว้ิจยั
ไม่มีความชัดเจนในขอบเขตและการด าเนินการวิจยัแล้ว  ผูว้ิจยัจะเกิดความยุ่งยากและสับสน                    
ในการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยจะช่วยให้ผูว้ิจ ัย                 
มีความชดัเจนเก่ียวกบัขอบเขตการวจิยัและแนวทางในการด าเนินการวจิยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.4 ผลการวิจยัท่ีผา่นมาจะท าให้ผูว้ิจยัทราบแนวโนม้หรือทิศทางของงานวิจยั ท่ีจะท า 
ว่ามีการศึกษาไปในทิศทางใด และเราควรจะด าเนินการวิจัยในลักษณะใดเป็นแนวทาง ใน 

การด าเนินการวิจยัในบางคร้ังอาจจะมีประเด็นงานวิจยัอยู่ในหมวดเดียวกันเราก็อาจจะศึกษา
งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องเพื่อศึกษาวิธีด าเนินการวิจัย เช่น การออกแบบการวิจัยการว ัดตัวแปร  
การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้และเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพเร่ืองท่ีจะวจิยัใหดี้ยิง่ข้ึน 

                   2.5  ช่วยในการแปลความหมายและการอภิปรายผลการวิจยั  การศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั  ท่ีเก่ียวข้องจะท าให้ผูว้ิจยัมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะศึกษา  ท าให้สามารถแปล
ความหมาย ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง  ชัดเจน ไม่วกวน  สามารถสรุปและอภิปรายผลได้
อยา่งน่าเช่ือถือ  มีเอกสารอา้งอิง  รวมทั้งสามารถเขียนรายงานการวจิยัไดถู้กตอ้งน่าสนใจ  มีรูปแบบ
การน าเสนอท่ีดี 

3.  ท าให้ผูว้ิจยัทราบถึงปัญหา  ความยุง่ยากและความสลบัซบัซ้อนของโครงการวิจยัท่ีจะ
ท าการศึกษา  ท าให้ผูว้ิจ ัยสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ  และสามารถเตรียม       
การรองรับในการด าเนินการวิจยัไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  อีกทั้งสามารถป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา ต่าง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการวจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

             4.  เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพของเร่ืองท่ีจะวิจัย เพราะในการศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกับการวิจยัอย่างกวา้งขวางจริงจงั จะช่วยให้เข้าใจในเร่ืองท่ีจะศึกษาอย่างลุ่มลึก ใน
การศึกษาผลงานวิจยัต่างๆ ท าการพิจารณาถึงจุดอ่อนและจุดดีของแต่ละเร่ือง แลว้หลีกเล่ียงไม่ให้
เกิดจุดอ่อนและสร้างเสริมจุดดีเหล่านั้นให้เกิดข้ึนในการวจิยัของตน 
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 จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้่า  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีประโยชน์ต่อ
การวจิยัทางการศึกษาเป็นอยา่งมาก  ดงันั้นก่อนท่ีจะมีการวางแผนการด าเนินการวจิยัในขั้นตอน 

ต่าง ๆ  จึงจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัให้ลึกซ้ึงและถ่องแท้
เสียก่อน 

 

แหล่งและวธิีสืบค้นเอกสารและงานวจิัย 

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการคน้ควา้หาความรู้  แนวคิด  ทฤษฎี 

ต่าง ๆ  เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั  ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ  หลายกิจกรรม ในการเขียนรายงาน
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือการทบทวนวรรณกรรมนั้น  ผูว้ิจยัควรจะบูรณาการ
สารสนเทศในแต่ละเร่ืองเขา้ดว้ยกนัเสียก่อน  นัน่คือท าการประมวลและสังเคราะห์เน้ือหาสาระจาก
งานวิจยัของคนอ่ืนหลาย ๆ  ช้ิน  มาเรียบเรียงเป็นเน้ือหาสาระในเร่ืองนั้น ๆ  ดว้ยส านวนของผูว้ิจยั
เอง  โดยมีการอา้งอิงประกอบในต าแหน่งท่ีเหมาะสม  และท่ีส าคญัผูว้ิจยัไม่ควรคดัลอกหรือสรุป
สารสนเทศท่ีไดม้า  เรียงต่อกนัเป็นรายบุคคล (หรือท่ีเรียกกนัว่า  “วรรณกรรมตดัแปะ”)  เพราะ
นอกจากจะไม่เหมาะสมแลว้ยงัถือวา่ขาดจริยธรรมทางวชิาการอีกดว้ย 

 ส่วนการอา้งอิงนั้นตอ้งอา้งอิงใหเ้ป็นระบบเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม  และควรอา้งอิงตามระบบ
สากลนิยม  เช่น  ระบบ  APA  (American  Psychological  Association)  เป็นตน้  ยกเวน้งานวจิยัท่ี
เป็นวทิยานิพนธ์ของแต่ละมหาวทิยาลยัก็จะใชร้ะบบการอา้งอิงตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดโดยแหล่ง
และวธีิสืบคน้เอกสารและงานวจิยั ไดแ้ก่ 

 1.  แหล่งสืบค้นสารสนเทศทีเ่ป็นหน่วยงาน 

      หน่วยงานท่ีให้บริการสืบคน้สารสนเทศต่างๆ เช่น ห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยต่างๆ 
หอสมุดแห่งชาติ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ห้องสมุดงานวิจยัของส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และโครงการเครือข่าย
หอ้งสมุดในประเทศของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นตน้ 

 2.  แหล่งสืบค้นสารสนเทศทีเ่ป็นอนิเทอร์เน็ต 

     แหล่งสืบคน้สารสนเทศท่ีมีความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากผูสื้บคน้ 

ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ เพราะในปัจจุบนัไดมี้การน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการผลิต และสืบคน้สารสนเทศ นกัวิจยัสามารถสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ไดใ้น
ระบบออนไลน์อาจจะไม่ได้เอกสารทั้งหมดท่ีต้องการแต่ก็สามารถทราบได้ทนัทีว่าเอกสารท่ี
ตอ้งการมีอยูใ่นฐานขอ้มูลของแหล่งสืบคน้นั้นหรือไม่ เช่น ฐานขอ้มูลของระบบห้องสมุดอตัโนมติั
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ของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ฐานขอ้มูลออนไลน์ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้บริการฟรี และเชิงพาณิชย์
เวบ็ไซตข์องบุคคลรวมทั้งแหล่งบริการคน้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต (Search Engine) ดงัตวัอยา่ง 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  http://lib.swu.ac.th/th/  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม http://www.library.msu.ac.th/web/  

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.)  http://www.trf.or.th/  

ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.)  http://www.riclib.nrct.go.th/  

             โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  http:// library.udru.ac.th/ 

     บริการฐานขอ้มูลท่ีเป็นระบบห้องสมุดอตัโนมติัสร้างข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผูใ้ช้บริการในการคน้หาส่ือประเภทต่าง ๆ ซ่ึงจะมีทางเลือกต่าง ๆ ให้ผูใ้ช้สามารถคน้ควา้ไดด้ว้ย
ตนเองตามขั้นตอนท่ีแนะน าในจอคอมพิวเตอร์เม่ือผูสื้บคน้เขา้ไปยงัเวบ็ไซต์แลว้  โดยทัว่ไปจะมี
ช่องใหป้้อนขอ้มูลท่ีตอ้งการสืบคน้ บางฐานขอ้มูลอาจจะมีเมนูใหเ้ลือกวา่จะสืบคน้โดยใชอ้ะไร เช่น 
ค าส าคญัช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง หวัเร่ือง เป็นตน้  เม่ือเลือกไดแ้ลว้ผูสื้บคน้จะตอ้งป้อนขอ้มูล  ในช่องโดย
ใชแ้ป้นพิมพ์ (Keyboard) จากนั้นพิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการลงไปในช่องตรงกบัเมนูท่ีเลือกไว ้ และ
เม่ือท าการสืบคน้แลว้ระบบก็จะแจง้ผลการสืบคน้ให้ทราบว่ามีสารสนเทศท่ีตอ้งการหรือไม่ เม่ือ
คน้พบแลว้ส่ือบางรายการสามารถดาวน์โหลดมาอ่านไดเ้ลยทนัที  แต่ส่ือบางอย่างอาจจะตอ้งไป
อ่านท่ีชั้นวางส่ือของหอ้งสมุดเท่านั้น และในกรณีท่ีส่ือมีอยูใ่นห้องสมุดอ่ืน ๆ สามารถใชบ้ริการยืม
ระหว่างห้องสมุดได้ตามข้อตกลงเร่ืองการใช้ทรัพยากรร่วมกันของห้องสมุดท่ีเป็นสมาชิกใน
เครือข่ายความร่วมมือ 
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ตัวอย่างหน้าจอฐานข้อมูลวจัิย 

ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานีช่ือเวบ็ไซต ์ http:// library.udru.ac.th/ 

 
ภาพท่ี  3. 1 หนา้จอส าหรับสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ของส านกัวทิยบริการ                   

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 

 จากภาพท่ี 3.1 หนา้จอส าหรับสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ของส านกัวทิยบริการมหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี ผูใ้ช้สามารถสืบคน้โดยใชค้  าส าคญั ช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง หวัเร่ือง และช่ือชุด ดว้ยการ
ใส่ขอ้ความท่ีตอ้งการคน้หา เช่น คน้หาโดยช่ือเร่ืองก็ใส่ขอ้ความในช่องของช่ือเร่ืองดงัตวัอย่าง
คน้หาค าวา่ “ผูเ้รียนเป็นส าคญั” จากนั้นเลือก Go หนา้จอก็จะแสดงรายละเอียดของเอกสารต่าง ๆ    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าวา่ “คณิตศาสตร์” ดงัภาพประกอบ 3.2 

 ทั้งน้ีเมนูต่าง ๆ ท่ีแสดงในหน้าจอของระบบห้องสมุดอตัโนมติัของแต่ละมหาวิทยาลยั ก็
อาจจะไม่เหมือนกัน บางแห่งก็สามารถระบุประเภทท่ีจะสืบค้นได้อีก เช่น งานวิจยั (Thesis) 

หนงัสือ (Books) วารสาร (Journals) เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 3. 2 ผลการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ของส านกัวทิยบริการมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 

 3.  แหล่งสืบค้นสารสนเทศแบบซีดีรอม 

     ซีดีรอม (CD-ROM: Compact Disc-Read Only Memory) มีลกัษณะกลม ๆ บาง ๆ มีไว้
ส าหรับเก็บขอ้มูลประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นภาพเสียงขอ้ความหรือ
ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นส่ือผสม (Multimedia) ปกติจะมีความจุประมาณ 700 MB ซ่ึงเป็นบริการอีก
แบบหน่ึงท่ีแหล่งสารสนเทศจดัท าข้ึนเพื่อขายให้กบัผูใ้ช้โดยอาจจะบรรจุวิทยานิพนธ์/ปริญญา
นิพนธ์งานวิจยับทความจากวารสารหนงัสือ  รายงานการประชุม ฯลฯ อยา่งไรก็ตามการใชซี้ดีรอม
นั้นมีปัญหาในเร่ืองความสมบูรณ์และความทันสมัยของเน้ือหา ดังนั้ น ในปัจจุบันจึงนิยมใช้        
การสืบคน้ฐานขอ้มูลจากซีดีรอมแบบออนไลน์มากกวา่แมจ้ะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน(สมประสงค ์
เสนารัตน์, 2556: 11-16) 

    ฐานขอ้มูลซีดีรอมแบบออนไลน์เป็นฐานขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีให้ขอ้มูลรายการ
บรรณานุกรม  และสาระสังเขปของบทความ วารสาร เอกสารส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์
สิทธิบตัรรายงานการประชุม/สัมมนา  ซ่ึงหน่วยงานทางการศึกษาหรือห้องสมุดมหาวิทยาลยัต่าง ๆ
จะซ้ือฐานข้อมูลมาเก็บไวท่ี้ห้องสมุดโดยจัดให้บริการในระบบเครือข่ายของหน่วยงาน หรือ
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มหาวทิยาลยัเท่านั้น  ในการสืบคน้มีวิธีการคลา้ยคลึงกบัแหล่งสืบคน้สารสนเทศท่ีเป็นอินเทอร์เน็ต
โดยสามารถสืบคน้จากค าส าคญั ช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง เป็นตน้ ซ่ึงมีฐานขอ้มูลท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

 ตัวอย่างฐานข้อมูล CD-ROM ออนไลน์ 

 1.  ABI Inform Complete ฐานขอ้มูลวารสารฉบบัเต็มให้เน้ือหาครอบคลุมสาขาวิชา ดา้น
บริหารธุรกิจ ABI/Inform หน่ึงในฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุมเน้ือหาทางดา้นบริหารจดัการไวม้ากท่ีสุด
ดาวน์โหลดไดท่ี้ http://www.proquest.com/autologin  

 2.  Academic Search Premier เป็นฐานขอ้มูล สหสาขาวิชาสามารถสืบคน้บทความฉบบั
เตม็ (Full Text) จากวารสารไดม้ากกวา่ 8,500 ช่ือเร่ืองดาวน์โหลดไดท่ี้ http://search.ebscohost.com 

 3.  ACS + ACS Archives เป็นฐานขอ้มูลวารสารฉบบัเต็มให้เน้ือหาครอบคลุมสาขาวิชา
เคมีประยุกต์วิศวเคมี (Applied Chemistry/Chemical Engineering) ชีวเคมี/เทคโนโลยีชีวภาพ 

(Biochemistry/ Biotechnology) เคมี (Core Chemistry) เคมีอินทรีย  ์ (Organic Chemistry)  

เภสัชศาสตร์ (Pharmaceuticals) พอลิเมอร์และวสัดุศาสตร์ (Polymer and material Science)     
ดาวน์โหลดไดท่ี้ http://pubs.acs.org/  

 4.  Acta Horticulturae เป็นฐานขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบบัเต็มดา้นพืชสวน และ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้งรวบรวมรายงานการประชุมของสมาคม International Society for Horticultural 

Science จ านวนประมาณ 700 ช่ือเร่ืองตั้งแต่เล่มท่ี 1 จนถึงปัจจุบนัให้ขอ้มูลทางบรรณานุกรม สาระ 

สังเขป และบทความเอกสารฉบบัเตม็ดาวน์โหลดไดท่ี้ http://www.actahort.org  

 5.  Bio One เป็นฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุมวารสารดา้นชีวภาพระบบนิเวศและวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้มจ านวน 167 ช่ือเร่ืองจากส านกัพิมพท่ี์เป็นสมาคมทางดา้นระบบนิเวศและวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้มรวมถึงส านกัพิมพท์ัว่ไปกว่า 125 แห่งให้เน้ือหาเป็นเอกสารฉบบัเต็มและบทคดัย่อ
ดาวน์โหลดไดท่ี้ http://www.bioone.org  

 6.  Business Source Complete เป็นเอกสารฉบบัเต็มจากวารสารวิชาการสาขาธุรกิจ        
การจดัการ การเงิน การคลงัและการบญัชี เช่น Harvard Business Review, Journal of Management, 

Review of Economics & Statistics, Academy of  Management Review รวมทั้งงานวิจยัและเอกสาร
ส่ิงพิมพธุ์รกิจอ่ืน ๆ เช่น Business Week, Forbes, Fortune, American Banker นอกจากน้ียงัมีศพัท์
ทางการเงินจาก Wall Street Words ดาวน์โหลดไดท่ี้ http://search.ebscohost.com  

 7.  CINAHL Plus with Full Text เป็นฐานขอ้มูลชั้นน าระดบัโลกท่ีไดรั้บการยอมรับ และ
ครอบคลุมสาขาวชิาการพยาบาลสหเวชศาสตร์และการสาธารณสุขสามารถสืบคน้วารสาร ฉบบัเต็ม
กวา่ 770 ช่ือเร่ืองดาวน์โหลดไดท่ี้ http://search.ebscohost.com  
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 8.  Computers & Applied Sciences Complete เป็นฐานขอ้มูลท่ีคลอบคลุมงานวิจยั และ
พฒันาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  CASC มีการจดัดัชนี และ
สาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการส่ิงพิมพ์โดยมืออาชีพและแหล่งอ้างอิงอ่ืน ๆ จากรายการ
ทรัพยากรอนัหลากหลายมากกวา่ 2,000 รายการนอกจากน้ียงัให้บริการขอ้มูลวารสารฉบบัเต็มของ
วารสารอีกกวา่ 950 ฉบบัดาวน์โหลดไดท่ี้ http://search.ebscohost.com/  

 9.  Digital Library (ACM) เป็นฐานขอ้มูลบรรณานุกรมสาระสังเขปเอกสารวิจารณ์ และ
วารสารฉบบัเตม็ทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากส่ิงพิมพต่์อเน่ืองจดหมาย ข่าว
หนงัสือและเอกสารการประชุมซ่ึงประกอบไปดว้ยรายการบรรณานุกรมสาระสังเขปเอกสารวิจารณ์
และบทความฉบบัเตม็ตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบนั ดาวน์โหลดไดท่ี้ http://portal.acm.org/dl.cfm  

 10.  Education Research Complete เป็นฐานขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการศึกษาทั้งใน และ
ต่างประเทศโดยให้ขอ้มูลวารสารทั้งหมดมากกวา่ 1,800 ช่ือเร่ือง เป็นวารสารฉบบัเต็มมากวา่ 900 

ช่ือเร่ือง ทั้งน้ียงัรวบรวมบทความทางดา้นการศึกษาตั้งแต่ระดบัเด็กเล็กไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง
และยงัมีหนงัสืองานวจิยัเฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากดาวน์โหลดไดท่ี้ http://search.ebscohost.com/  

 11.  EMERALD Management Plus เป็นฐานขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของส านกัพิมพ์ 
EMERALD GROUP PUBLISHING เป็นฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุมและสมบูรณ์ท่ีสุดในสาขา  
การจดัการครอบคลุมสาขาวชิาการบญัชีและการเงินธุรกิจเศรษฐศาสตร์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

การจดัการความรู้และสารสนเทศบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์การตลาดการศึกษา
องคก์รอสังหาริมทรัพยก์ารท่องเท่ียวและสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทั้งหมดเป็นแหล่งขอ้มูล
ท่ีส าคญัของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานธุรกิจหรือการศึกษาวารสารออนไลน์  
จ  านวนมากกวา่ 200 ช่ือเร่ือง  ซ่ึงจะมีการเพิ่มจ านวนวารสารเพิ่มมากข้ึนทุกปีเป็นวารสารฉบบัเต็ม
ทั้งหมด (22 Thompson ISI ranked) ตั้งแต่ปี 1994 จนถึงปีปัจจุบนัและให้บริการสาระสังเขป
ยอ้นหลงัจนถึงปี 1989 สามารถเขา้ถึงบทความฉบบัเตม็ไดม้ากกวา่ 120,000 รายการ  ดาวน์โหลดได้
ท่ี http://www.emeraldinsight.com  

 12.  H.W. Wilson เป็นฐานขอ้มูลดรรชนีสาระสังเขปและเอกสารฉบบัเตม็ครอบคลุม  ทุก
สาขาวชิาไดแ้ก่ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science,  

Humanities, Library and Information Science, Social Science, Law, General Interest, Biological 

& Agricultural Science ดาวน์โหลดไดท่ี้ http://www.ebscohost.com/wilson  

  13.  IEEE/IEE  Electronic Library  (IEL) เป็นฐานขอ้มูลวารสารเอกสารฉบบัเต็มทาง 

ดา้นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งเช่น Computer Science, 

Acoustics, Aerospace, Engineering Education, Industrial Engineering, Remote Sensing, 
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Transportation ขอ้มูลมีมากกวา่ 12,000 รายการ  ดาวน์โหลดไดท่ี้ http://ieeexplore.ieee.org/Xplore 

/dynhome.jsp  

 14.  ISI Web of Science เป็นฐานขอ้มูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปท่ีครอบคลุม
สาขาวิชาหลกัทางดา้นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 8,500 

รายช่ือ ใหข้อ้มูลมากกวา่ 1 ลา้นระเบียน   ดาวน์โหลดไดท่ี้ http://webofknowledge.com/  

 15.  Karger  Journal เป็นฐานขอ้มูลวารสารดา้นการแพทยจ์ านวน 83 ฉบบัตั้งแต่ปี  1998-

2011 ดาวน์โหลดไดท่ี้ http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=showkun 

denabos&ProduktNr=0  

 16.  Pro Quest  Dissertations & Theses เป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมวิทยานิพนธ์ระดบั 
ปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดารวมถึงสถาบนัการศึกษาจากทวปี ยโุรป ออสเตรเลีย เอเชียและแอฟริกามากกวา่ 1,000 แห่ง     
ดาวน์โหลดไดท่ี้  http://search.proquest.com/autologin 

 

ข้อควรพจิารณาในการเลอืกศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาเอกสารหรือผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีจะวจิยัมีขอ้ควรพิจารณาต่อไปน้ี
(สมประสงค ์  เสนารัตน์,  2555: 10-12) 

               1. ความตรงประเด็น  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะน ามาทบทวนหรือศึกษานั้น  
ตอ้งมีเน้ือหาสาระสอดรับตรงกบัประเด็นหรือตวัแปรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา เช่น เร่ืองท่ีจะศึกษา
เ ก่ียวกับการบริหารงานของผู ้บริหารโรงเรียนการศึกษาเอกสารก็ควรเป็นเ ร่ืองเ ก่ียวกับ                 
การบริหารงานโรงเรียนในดา้นต่าง ๆ หรือเร่ือง ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมบริโภคนิยมของเยาวชน
การศึกษาก็ควรจะเป็นเอกสารท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคทฤษฎีจิตวิทยาวยัรุ่น ทฤษฎี
บุคลิกภาพ เป็นตน้ เพื่อท่ีจะดูวา่กลุ่มตวัอยา่งคือใครมีวธีิการท าอยา่งไรและผลการวจิยัเป็นอยา่งไร 

 2. ความทันสมัยทันเหตุการณ์  หมายถึง  ความเก่าใหม่ของวรรณกรรมนั้นๆ  เน่ืองจาก
วิชาการในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วมาก  การน าเอาวรรณกรรมท่ีเก่า 5 หรือ 10 ปีมาใช ้ 
ขอ้มูลนั้นอาจตกยคุตกสมยัไปแลว้  อีกทั้งผลงานวจิยัในปัจจุบนัก็มีการอา้งอิงผลงานในอดีตอยูแ่ลว้  
ยกเวน้วา่เร่ืองท่ีท าการศึกษานั้นไม่มีการศึกษาวจิยักนัเลยในช่วงเวลา  4-5 ปีท่ีผา่นมา  จึงจ าเป็นตอ้ง
อา้งอิงเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ากวา่  5  ปีก็ได ้ ในทางตรงขา้มหากภายในระยะเวลาเพียง  
1-2 ปีท่ีผ่านมามีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในเร่ืองท่ีท าการศึกษา  ถึงแม้เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งนั้นจะผลิตออกมาเพียง 2-3  ปีก็ถือว่าตกยุคหรือไม่ทนัสมยัแลว้  ดงันั้นการเลือกเอกสาร
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และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาทบทวนจึงตอ้งพิจารณาในเร่ืองของความทนัเหตุการณ์ดว้ยแต่ทั้งน้ีผูว้ิจยั
ควรเลือกและพิจารณาอยา่งรอบคอบเพราะเอกสารเก่าบางเร่ืองก็ยงัใชไ้ดดี้อยู ่
 3. ความน่าเช่ือถือ  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะน ามาทบทวนนั้นควรมีหลกัประกนั
ความน่าเช่ือถือไดข้องเน้ือหาสาระในเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ๆ  เช่น ผูเ้ขียน  ซ่ึงอาจ
พิจารณาได้จากคุณวุฒิ  ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเขียน  เป็นต้น  นอกจา กน้ีอาจ
พิจารณาจากแหล่งผลิต  เช่น  ในกรณีเป็นวารสารก็ควรจะมี  Peer Review ซ่ึงหมายถึงกระบวนการ
ของวารสารวิชาการ  (Scholarly Journals)  ท่ีให้มีคณะผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาเป็น  ผูพ้ิจารณา
ตรวจสอบ  อ่านบทความ  และตดัสินว่า  บทความดงักล่าวเป็นท่ียอมรับ  (Accept)  หรือปฏิเสธ  
(Reject)  หรือให้กลบัไปปรับปรุงแกไ้ข  (Revise)  ก่อนรับรองให้ลงพิมพใ์นวารสารนั้นได ้ ทั้งน้ี
เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของบทความ  และรับประกนัวา่ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่
นั้น  เป็นผลงานท่ีดีและมีคุณภาพ  ผ่านการตรวจสอบจากคณะผูเ้ช่ียวชาญและถือว่าได้รับความ
เช่ือถือในสาขาวชิานั้น ๆ  
 

การจดบันทกึผลการศึกษาเอกสารและงานวจิัย 

 การจดบันทึกเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเป็นการจดบันทึกประเด็นท่ีส าคัญๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท าวิจยัเพื่อความสะดวกในการคน้ควา้การเก็บรักษา และการจดัหมวดหมู่ ของ
เร่ืองในการจดบนัทึกสามารถท าไดห้ลากหลายวิธี  เช่น บนัทึกลงในบตัรแข็ง (Card) ขนาด 5x8 น้ิว
หรือ 3x5 น้ิว บนัทึกดว้ยสมุดบนัทึกท่ีเรียงตวัอกัษร ก – ฮ และ ในปัจจุบนัสามารถน าไปบนัทึกเก็บ
ไวใ้นคอมพิวเตอร์  (นิภา ศรีไพโรจน์,  2531: 54-55) ท าให้สามารถจดัเรียงและมีความสะดวกใน
การคน้ควา้รวดเร็วยิง่ข้ึนซ่ึงในการจดบนัทึกควรจะตอ้งมีรายละเอียดส าคญั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. การบันทกึหัวข้อเร่ือง (Title) ควรจดบนัทึกไวเ้พื่อความสะดวกเวลาท่ีน าไปจดัเรียง หรือ
จดัหมวดหมู่ถา้บนัทึกลงในบตัรปกติจะบนัทึกไวมุ้มบนทางขวาของบตัร 

 2. การบันทึกแหล่งที่มา (Source) ส าหรับน าไปเขียนอา้งอิงไวใ้นบรรณานุกรมควรจด
บนัทึกประเด็นท่ีส าคญัและบนัทึกใหเ้ป็นระเบียบ ดงัน้ี 

 2.1 ต าราประกอบดว้ยช่ือผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง คร้ังท่ีพิมพ ์ (ถา้มี) สถานท่ีพิมพห์น่วยงาน  

(ถา้มี)  

 2.2 วารสารประกอบดว้ยช่ือผูเ้ขียนบทความ (ปีพิมพ)์ ช่ือบทความ ช่ือวารสารปีท่ี (ฉบบั
ท่ี) เลขหนา้ 
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 2.3 วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/งานวิจยัประกอบดว้ยช่ือผูแ้ต่ง (ปีพิมพ)์ ช่ือเร่ืองช่ือ
ปริญญา ช่ือสาขาวชิา ช่ือคณะ และช่ือสถาบนั 

 2.4  ต ารา/บทความ/วารสารออนไลน์บนเวบ็ไซตป์ระกอบดว้ยช่ือผูแ้ต่ง/หน่วยงาน ปีท่ี
พิมพ ์ช่ือเร่ืองพิมพ ์คร้ังท่ี. [ออนไลน์]. สถานท่ี: ส านกัพิมพ.์ ไดจ้าก: http://...[สืบคน้เม่ือ วนัท่ี เดือน
ปีท่ีท าการสืบคน้]  

            ทั้งน้ีในการเขียนแหล่งท่ีมาควรศึกษารูปแบบของบรรณานุกรมหรือการเขียนอา้งอิง          
ท่ีหน่วยงานนั้น ๆ ไดก้ าหนดไว ้ เพราะแต่ละหน่วยงานก็อาจจะใชรู้ปแบบท่ีแตกต่างกนัไป 

 3. การบันทกึข้อความของเอกสารต่าง ๆ ทีไ่ด้จากการศึกษาค้นคว้า อาจจะใชว้ธีิเดียว หรือ
หลาย ๆ วธีิร่วมกนัก็ไดซ่ึ้งวธีิการบนัทึกมีอยูห่ลายวธีิ ดงัน้ี 

 3.1 แบบอญัพจน์ เป็นการคดัลอกขอ้ความจากเอกสารตน้ฉบบัแล้วใส่เคร่ืองหมาย
อัญประกาศ “....” เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นถ้อยค าของผู ้อ่ืนซ่ึงการบันทึกแบบน้ีต้องใช ้              
ความระมดัระวงัในการคดัลอกใหถู้กตอ้งทุกตวัอกัษรตามตน้ฉบบัเดิม 

 3.2 แบบถอดความ เป็นการถอดความจากเร่ืองท่ีศึกษามาเป็นส านวนของผูบ้นัทึกเองโดย
การเรียบเรียงใหม่แต่ย ังคงเน้ือหาของข้อมูลต้นฉบับเดิมงานแปลต่างประเทศก็ถือว่าเป็น              
การถอดความไดเ้ช่นกนั 

 3.3 แบบสรุปย่อความ เป็นการสรุปข้อความท่ีอ่านให้สั้ นลงสรุปเฉพาะใจความ ท่ี
ส าคญัๆอาจใชส้ านวนของตนเองก็ไดแ้ต่ตอ้งไดใ้จความตามตน้ฉบบัเดิม 

 3.4 แบบวิจารณ์ เป็นการสรุปความคิดเห็นของตนเองจากเร่ืองท่ีอ่านเพื่อเปรียบเทียบ
วจิารณ์ขอ้เทจ็จริงสนบัสนุนโตแ้ยง้หรือสรุปความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ 

 กรณีบันทึกข้อความจากเอกสารที่เป็นผลงานวิจัย  ควรบนัทึกในประเด็นส าคญั ๆ 
ดงัน้ี 

  1. ระบุบรรณานุกรม ควรเขียนบรรณานุกรมของเอกสารหรืองานวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดท้  า
การทบทวนใหถู้กตอ้งและชดัเจนไว ้โดยส่วนใหญ่จะท าการบนัทึกไวใ้นบรรทดัแรกของการบนัทึก 

  2. ระบุเร่ืองวจิยั รวมทั้งจุดมุ่งหมายและสมมติฐานการวจิยั 

  3.  ระบุขอบเขตของการวิจัย โดยระบุแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยนั้ นเช่น  
ประชากร  กลุ่มตวัอยา่งและขอบเขตของเน้ือหา  เป็นตน้ 

  4. การด าเนินการวิจยั ในส่วนน้ีให้ระบุระเบียบวิธีการวิจยั  เคร่ืองมือท่ีใช ้ สถิติท่ี
ใชแ้ละการวเิคราะห์ขอ้มูล  เป็นตน้ 

  5. ผลการวิเคราะห์และสรุปผล ในส่วนน้ีให้ระบุผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุป
ผลการวจิยั 
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            การบนัทึกควรท าภายหลงัจากท่ีได้อ่านและพิจารณาเลือกเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้นๆแล้วจากนั้นจึงน ามาจดัเก็บไวใ้นบัตรสมุดบันทึกหรือคอมพิวเตอร์เพื่อให้เป็นหมวดหมู่
เดียวกนัหรือจดัเรียงตามความสะดวกของผูว้ิจยัโดยอาจจะบนัทึกเก็บไวใ้นโปรแกรม Microsoft 

Excel เพราะมีความสะดวกในการจดัเรียงขอ้ 

 

การสรุปเอกสารที่เกีย่วข้องกบัการวจิัย 

 การสรุปเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการท าวิจยั  เน่ืองจากเป็น 

การแสดงใหเ้ห็นถึงการศึกษาแนวคิดทฤษฎีวธีิด าเนินการรวมถึงตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นปัญหาท่ีก าลงัจะท าวจิยัอยา่งรอบครอบแลว้อนัจะน าไปสู่แนวทางใหม่ ๆ ในการศึกษา หรือ
สร้างสมมติฐานการวิจยัท่ีเหมาะสมต่อไปโดยเอกสารท่ีน ามาสรุปจะตอ้งมีประเด็นท่ีส าคญั (สม
ประสงค ์เสนารัตน์, 2556: 11-13) 
 1. มีความสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีก าลงัจะท าวจิยั  

 2. มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการวจิยั 

 3. มีความสอดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีท าการศึกษาเพราะการสรุปเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร
ต่าง ๆ จะท าให้ผูว้ิจยัไดแ้นวทางในการสร้างนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีจะน าไปใชใ้นงานวิจยัของตนเอง
ต่อไป 

 4. มีความสอดคลอ้งกบัวธีิด าเนินการวจิยัไดแ้ก่เทคนิคการสร้างเคร่ืองมือเทคนิคในการเก็บ
รวบรวมและการใชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูล 

     ทั้งน้ีเอกสารท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยั ไม่ควรจะน ามาเขียนไว ้เพราะจะท าให้เกิด
ความสับสนกบับุคคลอ่ืน ๆ เม่ือไดอ่้านงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์แลว้ท าให้เกิดค าถามว่าผูว้ิจยัศึกษา
เอกสารเร่ืองน้ีเพื่ออะไรน าไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนใดเพราะไม่มีความเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ี
ท าการศึกษา  นั่นคือไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดท้  าให้เล่มรายงานการวิจยัมีความหนาเกิน
ความจ าเป็นดงันั้นนกัวจิยัจึงควรตระหนกัถึงขอ้น้ีดว้ย 

การสรุปงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การสรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการวิจยัต่าง ๆ ท่ีนกัวิจยั 
คนอ่ืน ๆ ได้ท าการวิจยัไวแ้ล้ว และมีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาท่ีก าลงัจะท าวิจยั อาจจะมี
ลักษณะเก่ียวข้อง ขัดแยง้ หรือสนับสนุน ซ่ึงการศึกษาในส่วนน้ีจะช่วยให้ผูศึ้กษาเกิดความรู้     
ความเข้าใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะท าการศึกษาเพิ่มมากข้ึน เช่น แนวคิด ทฤษฎี ปัญหาการวิจยั ซ่ึง
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ประเด็นต่าง ๆ จะน าไปสู่แนวทางใหม่ ๆ ในการศึกษา หรือสร้างสมมติฐานการวิจยัท่ีเหมาะสม
ต่อไป ในการเขียนสรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะเขียนไวใ้นบทไหนของงานวิจยั ก็ข้ึนอยูก่บัรูปแบบ
ของหน่วยงานนั้ น ๆ แต่โดยทั่วไปในปัจจุบันจะเขียนไว้ในบทท่ี 2 โดยมีประเด็นส าคัญ  
 1.  ช่ือของผูว้จิยัหรือคณะผูว้จิยั  

 2.  ช่ือเร่ือง/ประเด็นปัญหาการวิจยั  

 3.  วตัถุประสงค/์จุดมุ่งหมายของการวจิยั  

 4.  วิธีด าเนินการวิจยั ไดแ้ก่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปร 
และสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  

 5.  ผลการวจิยั 

 นอกจากน้ี ผูศึ้กษาอาจจะใช้วิธีการจดบันทึกในประเด็นท่ีพบความคลาดเคล่ือนหรือ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจในงานวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการลด  
ความคลาดเคล่ือนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในงานวิจยัของตนเอง และแนวทางในการศึกษาประเด็นต่าง ๆ 
เพิ่มเติมงานวจิยัของตนเองใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 

การน าเสนอผลการศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการน าเสนอผลการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้ดี  ผูว้ิจยัควรยึดแนว
ปฏิบติั ดงัน้ี (ไพศาล วรค า, 2550: 52-55) 

1.  ควรเรียบเรียงออกมาตามตวัแปรท่ีระบุไวใ้นประเด็นการศึกษาหรือวตัถุประสงค์หรือ
สมมติฐานการวจิยั  ซ่ึงผูว้จิยัไดป้ระมวล  สังเคราะห์และคดัสรรแลว้ 

 2.  จดัล าดบัหัวขอ้ให้เขา้ใจง่าย  ผูว้ิจยัจะตอ้งวางแผนก าหนดหัวขอ้ท่ีจะน าเสนอ  โดย
ค านึงถึงล าดบัความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กันของหัวขอ้  ส่วนใดท่ีต้องน าเสนอก่อนหรือหลัง และ
ภายใตห้วัขอ้ท่ีน าเสนอนั้นมีหวัขอ้ยอ่ยหรือประเด็นอะไรบา้ง 

 3.  ความเช่ือมโยงระหว่างหัวขอ้  ผูว้ิจยัจะตอ้งผสมผสานเน้ือหาสาระท่ีจะน าเสนอเขา้
ดว้ยกนัในแต่ละหัวขอ้  โดยพิจารณาความเช่ือมโยงของสาระระหว่างย่อหนา้ต่าง ๆ  และระหว่าง
หวัขอ้  ใหเ้น้ือหามีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั 

 4.  น าเสนอในเชิงสรุปวิพากษ์  ผูว้ิจยัควรแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกบั
คุณค่าหรือขอ้จ ากดัของทฤษฎี  แนวคิดและผลการวิจยัในอดีต  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร  เน้ือหาสาระ
และระเบียบวิธีวิจยัท่ีใชใ้นการศึกษาในประเด็นนั้น ๆ  โดยน าเสนอไวใ้นท่ีเดียวกนั  เพื่อให้เห็นว่า
ตวัแปรในประเด็นเหล่านั้นมีใครศึกษามาบา้ง  ใช้ทฤษฎี  แนวคิดและระเบียบวิธีใดในการศึกษา     
มีขอ้คน้พบขอ้สนบัสนุนหรือขอ้โตแ้ยง้อยา่งไรบา้ง  และมีอะไรบา้งท่ีควรแก่การศึกษาวิจยัเพิ่มเติม  
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การน าเสนอในเชิงวิพากษ์วิจารณ์น้ีจะแสดงให้เห็นถึงวิจารณญาณของผูว้ิจยัหรือระดบัความเป็น
นกัวชิาการของผูว้จิยัท่ีรู้จกัคิด  พินิจวเิคราะห์  มิใช่รู้เพียงแต่น าเอาผลงานของผูอ่ื้นมาใชเ้ท่านั้น 

 5.  น าเสนอในเชิงบูรณาการ  ไม่ควรแยกเป็นรายช้ินหรือแยกเป็นหมวด  เน่ืองจากงานวิจยั
ส่วนใหญ่จะน าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ  มาใช้ร่วมกัน  การแยกหมวดหมู่จะท าให้การอ้างอิง
ซ ้ าซอ้น  การน าเสนอผลการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรมุ่งไปท่ีสาระส าคญัของ
ตวัแปรท่ีศึกษาเป็นหลกั 

 6.  ล าดบัเร่ืองตามกาลเวลา  ผูว้ิจยัควรน าเสนอโดยค านึงถึงความต่อเน่ืองของการสะสม    
องค์ความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ  ตั้งแต่แรกเร่ิมเป็นล าดบัจนถึงปัจจุบนั  แสดงให้เห็นวิวฒันาการของ        
องคค์วามรู้ในเร่ืองนั้น ๆ 

 7.  ใชภ้าษาเขียนท่ีถูกตอ้งและส่ือความไดช้ดัเจน 

 8.  ในระหว่างด าเนินการวิจยั  ควรมีการศึกษาค้นควา้และติดตามความก้าวหน้าของ          
องค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง  เพราะอาจมีผลงานวิจยัท่ีผลิตออกมาในระยะหลงั  ซ่ึงถ้ามี
ผูว้จิยัควรไดน้ ามาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมใหไ้ดค้วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความทนัสมยัมากท่ีสุด 

 9.  ไม่ควรน าเอาผลการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของผูอ่ื้นมาเสนอ  โดยท า
เหมือนกบัว่าผูว้ิจยัได้ท าการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งด้วยตนเอง  ซ่ึงเป็นการผิด
จริยธรรมทางวชิาการอยา่งร้ายแรง 

 10.  ควรทบทวนส่ิงท่ีไดเ้ขียนไว ้ เม่ือเขียนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเสร็จแลว้  ควร
น ากลบัมาทบทวนอีกหลาย ๆ  คร้ัง  เพื่อปรับปรุงถอ้ยค าหรือปรับล าดบัประเด็นในการน าเสนอ 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจง่าย  ซ่ึงการทบทวนน้ีควรท าเสมือนกบัการอ่านผลงานของคนอ่ืน  โดยอาจจะ
ทิ้งระยะเวลาหลงัจากเขียนเสร็จส้ินแลว้อยา่งนอ้ย  1  สัปดาห์ เพื่อใหลื้มความคิดเดิมก่อน 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 ส่ิงส าคญัท่ีผูว้ิจยัได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งก็คือ  กรอบแนวคิด        
ในการวจิยั  (Conceptual  Framework)  ซ่ึงถือวา่เป็นแก่นสารของเร่ืองท่ีจะท าวิจยั ในการด าเนินการ
วจิยัเร่ืองใด ๆ ก็ตาม  ตอ้งมีพื้นฐานท่ีมาท่ีจะช่วยอธิบายความเช่ือมโยงระหวา่งปรากฏการณ์หรือตวั
แปรต่าง ๆ  ท่ีสนใจศึกษา  พื้นฐานดงักล่าวน้ีก็คือทฤษฎีท่ีอยูข่า้งหลงัการวิจยันัน่เอง  การน าทฤษฎี
ดงักล่าวมาสร้างแบบจ าลอง (Model) ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎีต่าง ๆ  รวมทั้งข้อ
ค้นพบจากการวิจัยท่ีผ่านมา  กับส่ิงท่ีผู ้วิจ ัยต้องการศึกษา  เราเรียกว่า “กรอบเชิงทฤษฎี” 
(Theoretical  Framework)  ในการวจิยั  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 25-32). 
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แหล่งทีม่าของกรอบแนวคดิการวจิัย 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งครบทุกประเด็นนั้นจะตอ้งศึกษาจากแหล่งขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี (พชัรา  สินลอยมา, 2551: 2) 

1. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงกรอบแนวคิดท่ีรัดกุม มีเหตุมีผล ผูว้ิจยัควรท่ี
จะตอ้งศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษา ไม่วา่จะอยู่ในสาขาพยาบาล สาขาแพทย ์
หรือสาขาทางสังคมศาสตร์อ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพราะไม่เพียงแต่จะไดต้วัแปรต่าง ๆ เท่านั้น ยงัไดค้วามรู้
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบัปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอย่างมีเน้ือหาสาระ ค าอธิบายหรือ
ขอ้สรุปต่าง ๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์หรือสรุปผลจะได้มีความหนักแน่นในเชิงทฤษฎี ดงันั้น
การศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งนอกจากจะช้ีให้เห็นถึงตวัแปรใดส าคญัและมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร
แลว้ ยงัท าใหก้รอบแนวคิดในการวจิยัมีแนวทางท่ีชดัเจนและมีเหตุผล 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  หมายถึงงานวิจยัท่ีผูอ่ื้นไดท้  ามาแลว้มีประเด็นตรงกบัประเด็นท่ีเรา
ตอ้งการศึกษา หรือมีเน้ือหา หรือตวัแปรบางตวัท่ีตอ้งการศึกษารวมอยูด่ว้ย งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น
อาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นสาขาทางการพยาบาลเท่านั้น แต่อาจจะอยูใ่นสาขาอ่ืน ๆ ดว้ย ดงันั้นผูว้ิจยัควรมุ่ง
ศึกษาว่าผูท่ี้ไดท้  าวิจยัมาแลว้มองเห็นว่า ตวัแปรใดมีความส าคญัหรือไม่อย่างไรกบัปรากฏการณ์
หรือประเด็นท่ีเราตอ้งการศึกษา หรือบางตวัแปรอาจจะไม่เก่ียวขอ้งแต่ผูว้ิจยัไม่ควรตดัทิ้ง เพราะ
สามารถน ามาศึกษาวเิคราะห์เพื่อยนืยนัต่อไปวา่ มีหรือไม่มีความส าคญัในกลุ่มประชากรท่ีศึกษาอยู ่

3. กรอบแนวคิดของผูว้ิจยัเองท่ีสังเคราะห์ข้ึนเอง นอกจากการศึกษาผลงานวิจยัและ
ทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ กรอบแนวคิดยงัจะไดม้าจากความคิดและประสบการณ์การท างานของ
ผูว้จิยัเองอีกดว้ย 

 

หลกัในการเลอืกกรอบแนวคดิ 

หลกัส าคญัในการเลือกกรอบแนวคิดในการวิจยัทางการศึกษา มีอยู่ดว้ยกนั 4 ประการ  
(พชัรา  สินลอยมา, 2551: 3) คือ 

1.  ความตรงประเด็น กรอบแนวคิดท่ีตรงประเด็นของการวิจยั กล่าวคือ มีความตรง
ประเด็นในดา้นเน้ือหา ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากเน้ือหาของตวัแปรอิสระหรือตวัแปรท่ีใช้ควบคุม และ
ระเบียบวธีิท่ีใชใ้นการวิจยั ในกรณีท่ีมีแนวคิดหลาย ๆ แนวตรงกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา 

ผูว้จิยัควรเลือกแนวคิดท่ีตนเองคิดวา่ตรงกบัประเด็นท่ีตอ้งการศึกษามากท่ีสุด  
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2.  ความง่ายและไม่สลับซับซ้อน กรอบแนวคิดท่ีควรจะเลือกควรเป็นกรอบท่ีง่ายแก่การ
เขา้ใจ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หากมีทฤษฎีหลายทฤษฎีท่ีจะน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิด ผูท่ี้ท าวิจยัควร
เลือกทฤษฎีท่ีง่ายท่ีสุดท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณ์ท่ีตอ้งการศึกษาไดพ้อ ๆ กนั  

3.  ความสอดคล้องกับความสนใจ กรอบแนวคิดท่ีใชค้วรมีเน้ือหาเก่ียวกบัตวัแปร หรือ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูท่ี้จะท าการวจิยั 

4.  ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติ การวจิยันั้นควรมีกรอบแนวคิดสะทอ้นถึงประโยชน์ท่ี
สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัไดจ้ริง 

 

วธิีการสร้างกรอบแนวคดิ 

การสร้างกรอบแนวคิด เป็นการสรุปโดยภาพรวมว่างานวิจยันั้นมีแนวคิดท่ีส าคัญ
อะไรบา้ง มีการเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร ผูว้ิจยัตอ้งน าขอ้มูลจาก
หลายแหล่งมาวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาวิจยัจริง ๆ ส่ิงส าคญั
คือ ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งศึกษาความรู้ในทฤษฎีนั้น ๆ ให้มากพอ ท าความเขา้ใจทั้งความหมายแนวคิดท่ี
ส าคัญของสมมติฐานจนสามารถเช่ือมโยงในเชิงเหตุผลให้เห็นเป็นกรอบได้อย่างชัดเจน              

การเช่ือมโยงของแนวคิดน้ี บางท่ีเรียกวา่ รูปแบบ (Model) (พชัรา  สินลอยมา, 2551: 4) 

วธีิการสร้างกรอบแนวคิด กระท าได ้2 ลกัษณะ คือ 

1. โดยการสรุปประเด็นต่าง ๆ จากข้อมูลท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งใหก้ระจ่าง  

2. ก าหนดจากกรอบทฤษฎีท่ีมีใช ้เป็นส่วนส าคญัในการศึกษาวิจยั ในขอบเขตของเอกสาร
และงานวจิยัท่ีไดศึ้กษา  
 

วธิีการเขยีนกรอบแนวคดิ 

ในการเขียนกรอบแนวคิด ผูว้ิจยัจะตอ้งเขียนแสดงความสัมพนัธ์ของแนวคิดในการวิจยั
ของตนให้ชดัเจน ในขอบเขตของเอกสารและงานวิจยัท่ีศึกษา อาจเขียนไวท้า้ยก่อนหนา้ส่วนของ
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ทา้ยบทท่ี 1) หรือ ทา้ยส่วนของการศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ทา้ยบทท่ี 2) ก็ได ้รูปแบบการเขียนท าได ้3 ลกัษณะ (พชัรา  สินลอยมา, 
 2551: 4) คือ 

1.  เขียนแบบบรรยายต่อเน่ืองกนัโดยไม่แยกหัวขอ้ ความยาวของการเขียนประมาณ 1 

หนา้กระดาษ  
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2.  เขียนเป็น แผนภูมิ แสดงความสัมพนัธ์และทิศทางระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษา หรือ  

3.  เขียนเป็นแผนภูมิประกอบค าบรรยายเพื่อให้เห็นภาพชดัเจนข้ึน ถา้มีตวัแปรหลายตวั 
หรือตวัแปรมีความสัมพนัธ์สลบัซบัซอ้น  

 

สรุป 

การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือการทบทวนวรรณกรรม  เป็นการประมวล  
สังเคราะห์  และสรุปองคค์วามรู้ในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าการวิจยัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ใน
การสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย  ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัยท่ีจะน ามาใช้  การน าเสนอผล
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งควรเน้นความถูกตอ้ง  ครบถ้วน  โดยน าเสนอในแบบ
บูรณาการเชิงพรรณนา  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ใน
เร่ืองท่ีศึกษาของผูว้ิจยั  ตลอดจนบ่งช้ีถึงคุณภาพของงานวิจยัดว้ย โดยสาระส าคญัท่ีตอ้งศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  การก าหนดขอบข่ายเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา  การส ารวจและรวบรวม
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผนการอ่าน การอ่านการเรียบเรียงเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยแหล่งของเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากหอ้งสมุด  อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
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แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง  ใหท้่านตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนดใหพ้อสังเขป 

1. ให้สืบค้นจากค าส าคญัในสาขาท่ีตนเองศึกษาโดยใช้ฐานขอ้มูลโครงการเครือข่าย
หอ้งสมุดในประเทศของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php  จ  านวน 10 เร่ือง 

 2. จงให้ความหมายของ “การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้”  ท่ีไดจ้ากการสืบคน้  โดยท า
การประมวล  สังเคราะห์และสรุปจากความหมายท่ีสืบคน้ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ความหมาย 

 3. จงระบุช่ือเว็บไซต์ท่ีใช้ในการสืบคน้เน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัท่ีเป็น
ภาษาไทยและภาษาองักฤษมาอยา่งละ 2 เวบ็ไซต ์

 4. จงสรุปงานวิจยัท่ีสนใจจ านวน  2  เร่ือง  ในประเด็นต่อไปน้ี  ช่ือเร่ือง จุดมุ่งหมายของ
การวจิยั   ขอบเขตของการวจิยั  เคร่ืองมือท่ีใช ้ สถิติท่ีใช ้ผลการวจิยั 

 5. จงเขียนกรอบแนวคิดในการวจิยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนในเร่ืองท่ีท่านสนใจมา 2 เร่ือง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

ตวัแปรและสมมตฐิานในการวจิยั 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ี  ผูเ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

 1.  บอกประเภทของตวัแปรได ้

 2.  บอกความหมายของตวัแปรได ้

 3.  บอกความหมายของสมมติฐานของการวิจยัได้ 
 

เนือ้หาสาระ 

เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1.  ความหมายของตวัแปรและตวัคงท่ี  
 2.  ประเภทของตวัแปร  
 3.  วธีิการควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นและตวัแปรเกิน 

 4.  ประเภทของความแปรปรวน 

5.  หลกัการควบคุมความแปรปรวน  
6.  มาตรวดัตวัแปร 

7.  การนิยามตวัแปร 

8.  สมมติฐาน  ความส าคญัของสมมติฐาน และแนวทางในการก าหนดสมมติฐาน 

 9.  ลกัษณะสมมติฐานท่ีดี 

 10.   ประเภทของสมมติฐาน 

 11.  ประโยชน์ของสมมติฐานการวจิยั 

 

วธิีสอนและกจิกรรม   

กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง ตวัแปรและสมมติฐานในการวจิยั มีดงัน้ี   

 1.  ผูส้อนทบทวนเก่ียวกบั การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการใชค้  าถามเป็น
ส่ือ และผูส้อนบรรยายหวัขอ้   ตวัแปรและสมมติฐานในการวจิยั 
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 3.  ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มๆละ   3-5 คน ศึกษาตวัแปรและสมมติฐานในการวจิยัจากตวัอยา่ง
งานวจิยัจ  านวน 10 เร่ือง แลว้น าเสนอเก่ียวกบัตวัแปร สมมติฐานทางสถิติและสมมติฐานทาง 

การวจิยั เป็นกลุ่มและสรุปความรู้แต่ละรูปแบบ และอภิปรายเสนอแนะ  

 4.  ผูเ้รียนร่วมกนัจดัท าแผนผงัความคิด แลว้บนัทึกความรู้เป็นรายบุคคล  

 5.  ผูส้อนสรุป  เพิ่มเติมในแต่ละประเด็นและผูเ้รียนจดัท าบนัทึกการเรียนรู้ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  มีดงัน้ี 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวจิยัทางการศึกษา   
2. ต ารา   
ไพศาล  วรค า. (2550). การวิจัยทางการศึกษา.  กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ.์ 

              บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวจัิยเบือ้งต้น (ฉบบัปรับปรุงใหม่). พิมพค์ร้ังท่ี 7.   
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การวดัผลและการประเมนิผล 

จุดประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การวดัและ

ประเมินผล 

1.  บอกประเภทของตวัแปร
ได ้

2.  บอกความหมายของตวั
แปรได ้

3.  บอกความหมายของ
สมมติฐานของการวจิยัได ้

 

ซกัถามความรู้ความ
เขา้ใจในประเด็น
ส าคญัทุกหวัขอ้เร่ือง
การตอบค าถามและ
การอภิปราย 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/การ
ร่วมอภิปราย/การท า
แบบฝึกหดัผา่นเกณฑ ์ 
ร้อยละ 80 

2.ช้ินงานท่ีท าสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคค์ลอบคลุม
เน้ือหา เสนอความคิดเห็น
ชดัเจน  ส่งงานตรงเวลา
ผา่นร้อยละ 80 
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บทที ่ 4 

ตวัแปรและสมมตฐิานในการวจิยั 

 

 

ความน า 

 เม่ือผูว้ิจยัเลือกหัวขอ้ท่ีจะท าการศึกษาและก าหนดปัญหาการวิจยัหรือตั้งค  าถามเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีเราสนใจจะศึกษา  โดยมีการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจนมีความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองท่ีจะศึกษากระจ่างชดัแลว้  เช่น ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง และระยะเวลา
ในการด าเนินการวิจยัก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวิจยัและตั้งสมมติฐานการวิจยัท่ีเป็นแนวทางใน
การหาค าตอบปัญหาการวิจยัต่อไป การตั้งสมมติฐานท่ีดีนั้นตอ้งอาศยัค าศพัท์  ค  าอธิบาย  หรือ
ความหมายเก่ียวกบัตวัแปรและเง่ือนไขท่ีท าการศึกษา  ค  าหรือขอ้ความเหล่าน้ีจะตอ้งมีความหมาย
เฉพาะในบริบทของปัญหาท่ีศึกษา  ในบทน้ีจะเป็นการน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของตวัแปรและ
ตวัคงท่ีประเภทของตวัแปร มาตรวดัตวัแปรความหมายของสมมติฐาน ความส าคญัของสมมติฐาน 
แนวทางในการก าหนดสมมติฐานลกัษณะของสมมติฐานท่ีดีและประเภทของสมมติฐานเพื่อเป็น
แนวทางใหผู้ว้จิยัสามารถระบุตวัแปรและตั้งสมมติฐานไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

ความหมายของตัวแปรและตัวคงที่ 

 หากจะถามวา่ท าไมจึงตอ้งท าการวจิยั  ในอีกแง่มุมหน่ึงก็อาจตอบไดว้า่  เพราะทุกสรรพส่ิง
ในโลกน้ีมีการแปรเปล่ียน  ไม่คงท่ี  ถ้าหากทุกสรรพส่ิงเป็นค่าคงท่ีก็คงไม่จ  าเป็นตอ้งท าการวิจยั 
ดงันั้นเราจึงตอ้งรู้ความหมายของค าต่อไปน้ี (ไพศาล วรค า, 2550: 61)   

1. ตัวแปร(Variable) หมายถึง คุณลกัษณะหรือคุณสมบติั  หรือสัญลกัษณ์แทนคุณลกัษณะ
หรือคุณสมบติัของส่ิงใดๆ  ท่ีสนใจศึกษา  โดยคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัหรือสัญลกัษณ์นั้นมีค่า
แปรเปล่ียนไปตามหน่วยท่ีท าการศึกษา  หรือ  “ตวัแปร  หมายถึง  ส่ิงท่ีแปรค่าได”้   เช่น น ้ าหนกั 
ส่วนสูง อาย ุเพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัสติปัญญา เช้ือชาติ เป็นตน้ (Kerlinger, 1986: 27) 

 2. ตัวคงที่(Constant) หมายถึง คุณลกัษณะหรือคุณสมบติัร่วมของส่ิงต่างๆท่ีอยูใ่นความ
สนใจของผูศึ้กษาและมีค่าแน่นอนตลอดเวลาไม่สามารถเปล่ียนแปลงค่าได ้ เช่น การวิจยั เร่ือง    

การพฒันาชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียม (นครชยั  ชาญอุไร, 2547) ในกรณีน้ี       

http://library.msu.ac.th/webu/dublin.php?&f=dublin&ID=12004561000
http://library.msu.ac.th/webu/dublin.php?&f=dublin&ID=12004561000
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วิธีการการจดัการเรียนรู้  ชนิดของส่ือ  ระดบัชั้น  วิชา  เน้ือหา  ถือได้ว่าเป็นตวัคงท่ีส่วนระดับ       
ผลการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีแปรผนัตามนกัเรียนแต่ละคนและเป็นผลมาจากตวัคงท่ี 

ประเภทของตัวแปร 

 ในการวจิยัสามารถจ าแนกประเภทของตวัแปรไดห้ลายแบบโดยอาศยัเกณฑ์ในการจ าแนก
ดังนั้ นประ เภทของตัวแปรจึงแตกต่างกันไปตาม เกณฑ์ ท่ี ใช้ในการแบ่ งประ เภทดัง น้ี                    

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 31-33;ไพศาล วรค า, 2550: 62-65; สมประสงค ์ เสนารัตน์, 2555: 42-45) 

1. จ าแนกตามบทบาทหนา้ท่ีของตวัแปร สามารถจ าแนกประเภทของตวัแปรไดด้งัน้ี 

 1.1 ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้  (Independent  Variable)  หมายถึง เป็นตวัแปรท่ีเกิด
ข้ึนมาโดยไม่ต้องมีตัวแปรอ่ืนเกิดข้ึนมาก่อนและเป็นตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดผลหรือ
ก่อให้เกิดการแปรผนัของปรากฏการณ์  ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้เป็นช่ือท่ีใช้เรียกกนัทัว่ ๆ ไป  
แต่ในงานวิจยับางประเภทก็จะมีช่ือเรียกเฉพาะในงานวิจยัประเภทนั้น  เช่น  ในการวิจยัเชิงทดลอง  
ตวัแปรน้ีเรียกไดห้ลายอยา่ง  ไดแ้ก่  ตวัแปรทดลอง (Experimental Variable)    ตวัแปรจดักระท า  
(Manipulated  Variable)  ตวัแปรกระท า (Active  Variable)  ตวัแปรเง่ือนไข  (Condition  Variable)  
ตวัแปรส่ิงทดลอง (Treatment  Variable)  หรือตวัแปรสาเหตุ  (Cause  Variable)  ถา้เป็นการทดลอง
ทางจิตวิทยาจะ เรียกว่า  ตวัแปรส่ิงเร้า  (Stimulus  Variable)  ส่วนในการวิจยัท่ีใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์การถดถอย  (Regression  Analysis)  ตวัแปรน้ีมีช่ือว่า  ตวัแปรพยากรณ์  หรือตวัแปร
ท านาย  (Predicted  Variable)  เป็นตน้ 

 1.2 ตวัแปรตาม  (Dependent  Variable)  หมายถึง ตวัแปรท่ีมีค่าแปรเปล่ียนไปอนั
เน่ืองมาจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืน  หรือเป็นผลของตวัแปรอ่ืน ๆ  บางทีจึงเรียกว่า  ตวัแปรผล 
(Effect  Variable) หรือในการวิจยัทางจิตวิทยา เรียกวา่  ตวัแปรตอบสนอง (Response  Variable)  

ส่วนในการวิจยัท่ีใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเรียกตวัแปรน้ีว่า  ตวัแปรเกณฑ์ (Criteria  

Variable) 

                              ตวัอยา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามในงานวจิยัท่ีผา่นมา เช่น 

 งานวิจัยเร่ือง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ือง
อตัราส่วนและร้อยละชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชว้ิธีการสอนบทเรียนส าเร็จรูป  เกมโดมิโนและ
สอนตามปกติ (สุริวจิกัษณ์  พลีจนัทร์, 2551: 6) 

                 ตวัแปรตน้คือวธีิสอนมี 3 วิธี  คือ สอนโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป  สอนโดยใชเ้กม
โดมิโนและสอนตามปกติ 

                   ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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            งานวิจัยเร่ือง : การเปรียบเทียบผลการให้ค  าปรึกษารายบุคคลและการใชล้ะครจิตบ าบดัท่ีมี
ต่อภาวะซึมเศร้าของผูป่้วย (พรภิมล  เพช็รกุล, 2554: 5) 

             ตวัแปรตน้ คือ รูปแบบการรักษามี 2 รูปแบบคือการให้ค  าปรึกษารายบุคคลและ    
การใชล้ะครจิตบ าบดั 

               ตวัแปรตาม คือ ภาวะซึมเศร้า 

 1.3  ตวัแปรแทรกซ้อน  (Extraneous  Variable)  หมายถึง ตวัแปรท่ีส่งผลต่อตวัแปรท่ีเรา
ศึกษา  โดยท่ีเราสามารถควบคุมได ้ แต่หากควบคุมไม่ดีตวัแปรน้ีก็จะส่งผลต่อตวัแปรท่ีเราศึกษา  
ซ่ึงถา้ส่งผลในทางท่ีเพิ่มอิทธิพลระหว่างตวัแปรท่ีศึกษาเรียกวา่  ตวัแปรดนั (Distorter  Variable)  

แต่ถา้ส่งผลในทางท่ีลดอิทธิพลระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษาเรียกวา่  ตวัแปรกด  (Suppresser  Variable)  
ตวัอยา่งเช่น  ในกรณีท่ีเราศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  X  กบัตวัแปร  Y  ถา้ความจริงแลว้   
ตวัแปร  X  กบัตวัแปร  Y  ไม่มีความสัมพนัธ์กนั  แต่ตวัแปร  Z  ซ่ึงเป็นตวัแปรแทรกซ้อนส่งผลให ้ 
ตวัแปร  X  กบัตวัแปร  Y  มีความสัมพนัธ์กนั  ในกรณีน้ีเรียกตวัแปร  Z  วา่  ตวัแปรดนั  แต่ถา้ความ
เป็นจริงตวัแปร  X  กบัตวัแปร  Y  มีความสัมพนัธ์กนั  แต่ตวัแปร  Z  ส่งผลให้ตวัแปร  X  กบัตวั
แปร  Y  ไม่มีความสัมพนัธ์กนัหรือส่งผลให้ตวัแปร  X  กบัตวัแปร  Y  มีความสัมพนัธ์กนัน้อยลง  
ในกรณีน้ีเรียกตวัแปร  Z  วา่  ตวัแปรกด  เป็นตน้  แต่ถา้หากเราสามารถควบคุมตวัแปรแทรกซ้อน
ไดดี้  ก็จะเรียกตวัแปรชนิดน้ีวา่  ตวัแปรควบคุม  (Control  Variable)  หรือตวัแปรกลาง (Moderator  

Variable) 

       นอกจากน้ียงัมีตัวแปรอ่ืนท่ีผู ้วิจ ัยไม่ได้มุ่งศึกษาโดยตรง แต่เป็นตัวแปรท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อตวัแปรตามได้ ตวัแปรน้ีเรียกว่า ตวัแปรเกิน หรือตวัแปรแทรกซ้อน (Extraneous 

Variable) หรือตัวแปรควบคุม (Control Variable) ผูว้ิจ ัยจะต้องทราบว่ามีตัวแปรใดบ้างท่ีมี
ผลกระทบต่อตวัแปรตามและหาวธีิการควบคุมอิทธิพลจากตวัแปรแทรกซอ้นเหล่าน้ี 

  ตวัแปรเกินน้ีอาจเกิดข้ึนจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 

1. จากกลุ่มตวัอย่างหรือกลุ่มประชากร เป็นตวัแปรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีมาก่อนท่ี
จะมีการวจิยั อาย ุเพศ ระดบัสติปัญญา ความถนดั เช้ือชาติ บุคลิกภาพ สภาพครอบครัว เป็นตน้  

2. จากวธีิด าเนินการทดลอง และการทดสอบในการวจิยัเชิงทดลอง เช่น ความ 

ผดิพลาดในวธีิด าเนินการ คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชท้ดสอบ เวลาท่ีใชท้ดสอบ เป็นตน้ 

3. จากแหล่งภายนอกหรือส่ิงแวดล้อม เช่น เสียงรบกวน สถานการณ์ท่ีไม่
เหมาะสมและมีตวัแปรอีกประเภทหน่ึงท่ีอาจมีผลกระทบต่อตวัแปรตาม แต่เราไม่อาจรู้ไดล่้วงหนา้
วา่จะเกิดข้ึนหรือไม่จึงไม่สามารถควบคุมได ้ตวัแปรเหล่าน้ีเรียกวา่ ตวัแปรสอดแทรก (Intervening 

Variable) เช่น ภาวะสุขภาพ ความวติกกงัวล ความต่ืนเตน้ ความโกรธ แรงจูงใจ เป็นตน้ 
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       1.4  ตวัแปรสอดแทรก  (Intervening  Variable)  หมายถึง ตวัแปรท่ีส่งผลร่วมกบัตวั
แปรอิสระไปยงัตวัแปรตาม  โดยท่ีเราไม่สามารถควบคุมหรือขจดัตวัแปรน้ีออกได ้ เน่ืองจากเป็น
ตวัแปรทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล  เป็นตวัแปรท่ีไม่สามารถสังเกตหรือวดัหรือจดักระท าใด ๆ  
ได้  และอาจเกิดข้ึนได้ในทุก ๆ  ขณะท่ีท าการวิจยั  เช่น  ความเครียด  ความวิตกกงัวลของกลุ่ม
ตัวอย่างในขณะท าการสอบ  เป็นต้น  บางคร้ังก็เรียกตัวแปรน้ีว่า  ตัวแปรรบกวน (Nuisance  

Variable) 

       1.5  ตวัแปรน า  (Antecedent  Variable)  หมายถึง ตวัแปรท่ีเกิดข้ึนก่อนตวัแปรท่ีผูว้ิจยั
ท าการศึกษา  และเป็นตวัแปรท่ีมีผลหรือมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรท่ีท าการศึกษาดว้ย  เช่น  ผูว้ิจยั
ตอ้งการศึกษาอิทธิพลของวธีิสอนท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แต่นกัเรียนมีพื้นฐานแรงจูงใจใน
การเรียนแตกต่างกนั  ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีเกิดข้ึนก่อนตวัแปรท่ีผูว้จิยัท าการศึกษา  และพื้นฐานแรงจูงใจ
น้ีจะส่งผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน  นั่นคือ  พื้นฐานแรงจูงใจจะมีผลต่อวิธีสอน  และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย  ดงันั้นหากไม่มีการควบคุมก็จะส่งผลใหตี้ความผลการวจิยัผดิพลาดได ้

 2. จ  าแนกตามผลการวดัโดยทัว่ไปจ าแนกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

 2.1 ตวัแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) หรือตวัแปรไม่ต่อเน่ือง (Discrete 

Variable) เป็นตวัแปรท่ีวดัออกมาในรูปของคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะ เช่น เพศสามารถวดัออกมา
ไดใ้นรูปของคุณลกัษณะเป็นเพศชายและเพศหญิง หรือสถานภาพสมรสสามารถวดัออกมาไดใ้นรูป
คุณลกัษณะเป็นโสด  สมรสและหมา้ย เป็นตน้ ตวัแปรประเภทน้ีไม่สามารถให้ค่าออกมาเป็นตวัเลข
ไดแ้ต่สามารถแทนคุณลกัษณะท่ีวดัออกมาดว้ยตวัเลขไดแ้ละมกัจะแทนดว้ยตวัเลขท่ีเป็นจ านวนเต็ม
เช่น เพศชายแทนดว้ย 0 เพศหญิงแทนดว้ย 1 และตวัเลขดงักล่าวไม่สามารถน ามาบวกลบคูณหรือ
หารกนัไดเ้พราะไม่สามารถแปลความหมายไดจึ้งเป็นเพียงตวัเลขท่ีใช้แทนตวัแปรท่ีท าการศึกษา
เท่านั้น 

 2.2 ตวัแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) หรือตวัแปรต่อเน่ือง (Continuous 

Variable) เป็นตวัแปรท่ีวดัออกมาในรูปของปริมาณหรือตวัเลขท่ีมีหน่วยก ากบัเป็นไดท้ั้งตวัเลขท่ี
เป็นจ านวนเต็มและทศนิยม  เช่น คะแนนสอบของนกัเรียนห้อง ม.4/1 นกัเรียนเลขท่ี 1 ไดค้ะแนน 

30 คะแนนเลขท่ี 2 ไดค้ะแนน 30.5 คะแนน หรือ น ้ าหนกัของนกัเรียนห้อง ม.4/1นกัเรียนเลขท่ี 1 

หนกั 55.40 กิโลกรัม เลขท่ี 2 หนกั 60.45 กิโลกรัม เป็นตน้ และตวัเลขดงักล่าวเม่ือน าไปบวกลบคูณ
หรือหารแลว้สามารถแปลความหมายได ้

 3. จ าแนกตามภาวะแทรกซ้อนเป็นตวัแปรแทรกซ้อนหรือตวัแปรเกิน (Extraneous 

Variable) เป็นตวัแปรอิสระท่ีไม่อยู่ในขอบข่ายของการศึกษาแต่มีผลต่อตวัแปรตามท่ีมุ่งศึกษา
โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น3 ประเภทดงัน้ี (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550: 17-18) 



การวจิยัทางการศึกษา 

75 

  3.1 ตวัแปรปรับ (Moderator Variable) เป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อตวัแปรตามร่วมกัน        
กบัตวัแปรอิสระ หรือตวัแปรอิสระกบัตวัแปรปรับมีปฏิสัมพนัธ์กนั (Interaction) ดงัภาพท่ี 4.1 

              X                                 Y 

 

 

                              Z 

              X : ตวัแปรอิสระ 

              Y : ตวัแปรตาม 

               Z : ตวัแปรปรับ 

ภาพท่ี 4.1 ตวัแปรปรับ (Moderator Variable) 

 3.2 ตวัแปรสอดแทรก (Intervening Variable) เป็นตวัแปรท่ีเป็นผลของตวัแปรอิสระ
และเป็นเหตุของตวัแปรตาม ถ้าไม่มีตวัแปรสอดแทรกเกิดข้ึนมาคัน่กลางระหว่างตวัแปรอิสระ     
กบัตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระก็จะไม่ส่งผลต่อตวัแปรตาม ดงัภาพประกอบ 4.2  

    

     X                       Z                         Y                  

              X : ตวัแปรอิสระ 

              Y : ตวัแปรตาม 

               Z : ตวัแปรสอดแทรก 

ภาพท่ี 4.2 ตวัแปรสอดแทรก (Intervening Variable) 

  3.3  ตวัแปรกดดนั (Suppressor Variable) เป็นตวัแปรท่ีกดดนัให้ตวัแปรอิสระส่งผลต่อ
ตวัแปรตาม หากไม่น าเอาตวัแปรกดดนัเขา้ศึกษาด้วย จะไม่พบอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อ    
ตวัแปรตาม ดงัภาพประกอบ 4.3 

               

        Z                       X                         Y 

                              

              X : ตวัแปรอิสระ 

              Y : ตวัแปรตาม 

               Z : ตวัแปรกดดนั 

ภาพท่ี 4. 3 ตวัแปรกดดนั (Suppressor Variable) 
 

 

 

 

วธีิการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกนิ  

 เม่ือผูว้ิจ ัยทราบว่ามีตวัแปรใดบ้างท่ีมีผลกระทบต่อตวัแปรตามและหาวิธีการควบคุม
อิทธิพลจากตวัแปรแทรกซอ้นเหล่าน้ี (สมบติั  ทา้ยเรือค า, 2551: 33-39) 
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1. ใชส้มาชิกท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด (Homogeneous Group) ในลกัษณะ 

ของตวัแปรเกินแต่การควบคุมตวัแปรวธีิน้ีจ  ากดัขอบเขตการอา้งอิงผลการวจิยัไปใชใ้หแ้คบลง 

2. จดัสมาชิกเขา้กลุ่มโดยการสุ่ม (Random Assignment) การจดัสมาชิกเขา้กลุ่มโดย 

การสุ่มจะท าให้โอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีค่าตวัแปรตามของกลุ่มทดลอง หรือกลุ่มควบคุม ไม่
แตกต่างกนัมีมากกวา่โอกาสท่ีจะแตกต่างกนัก่อนท าการทดลอง 

3. จบัคู่สมาชิกบนพื้นฐานของตวัแปรเกิน แลว้จดัสมาชิกของแต่ละคู่เขา้กลุ่มโดยการสุ่ม 

ตวัแปรท่ีจะมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจบัคู่นั้น ควรจะเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.50 หรือมากกว่า เช่น I.Q. มีความสัมพนัธ์กับผลสัมฤทธ์ิ        
ทางการเรียน 

4. ควบคุมสภาพการณ์ในการทดลองใหมี้ความคงท่ี 

5. น าตวัแปรเกินท่ีใชใ้นการวจิยัโดยพิจารณาใหเ้ป็นตวัแปรอิสระอีกตวัหน่ึง 

6. ควบคุมดว้ยสถิติโดยการใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) 
 สรุป การควบคุมความแปรผนัของตวัแปรหรือความแปรปรวน ซ่ึงก็คือ การจดักระท าให้
ความแปรผนัของตวัแปรนั้น ๆ มีค่ามากนอ้ยตามความตอ้งการอนัจะท าให้เราทราบอิทธิพลของตวั
แปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีเราตอ้งการศึกษาไดแ้น่ชดั หรือขจดัอิทธิพลน้ีออกไป จะช่วยให้
การตีความผลการทดลอง หรือการวิจยัเป็นไปอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือและจะน าไปสู่การสรุป
ผลการวิจยัได้อย่างถูกตอ้ง ใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุดซ่ึง ความแปรปรวน ในท่ีน้ีหมายถึง 
ความแปรปรวนท่ีจะเกิดกบัตวัแปรตามอนัเป็นผลมาจากตวัแปรตน้ 

 

ประเภทของความแปรปรวน 

 ความแปรปรวนท่ีเราตอ้งการศึกษาแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี (สมบติั  ทา้ยเรือค า, 

2551: 36) 

1. ความแปรปรวนท่ีเป็นระบบ (Systematic Variance)เป็นความแปรปรวนท่ีเกิดจาก 

อิทธิพลท่ีเราทราบแหล่งแน่นอน และอิทธิพลต่อความแปรปรวนประเภทน้ี เป็นผลคงท่ี กล่าวคือ 
จะส่งผลเช่นเดียวกนัในหน่วยทดลองทุกหน่วย 

2. ความแปรปรวนท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Variance)เป็นความแปรปรวนท่ี 

เกิดความคลาดเคล่ือนมีทิศทางไม่แน่นอน จึงไม่สามารถจ ากดัได ้เพราะไม่ทราบแหล่งและปริมาณ
ท่ีแน่นอน ความแปรปรวนประเภทน้ี ถ้ามีมากจะท าให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้งน้อยลง ปัจจยั
ส าคญัท่ีท าให้เกิดความแปรปรวนชนิดน้ีคือ ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูรั้บการทดลอง และ
ความคลาดเคล่ือนในการวดั 
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หลกัการควบคุมความแปรปรวน  
 หลกัการควบคุมความแปรปรวน (Max Min Con Principle) มีดงัน้ี (สมบติั ทา้ยเรือค า, 
2551: 36 - 37) 
             1. ท าให้ความแปรปรวนของตวัแปรตามอนัเป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรตน้ หรือตวัแปร ท่ี
สนใจมีค่ามากท่ีสุด (Maximize Systematic Variance)ท าไดโ้ดยเลือกตวัแปรตน้ ให้มีความแตกต่าง
กนัมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เช่น จะทดลองเปรียบเทียบวิธีสอนวิธีการสอนทั้งสองนั้นจะตอ้งมีความ
แตกต่างกนั ผูว้ิจยัคาดหวงัวา่จากการสอนดว้ยวิธีการสอนทั้งสองวิธีนั้น จะให้ผลต่างกนั  เหตุผลท่ี
ตอ้งพยายามท าใหค้วามแปรปรวนอนัเป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรตน้มีค่ามากท่ีสุด เพราะวา่จะท าให้
ผลสรุปท่ีไดมี้ความชดัเจน กล่าวคือ ถา้พบความแตกต่างระหว่างตวัแปรตาม จะสรุปไดว้่า เป็นผล
เน่ืองมาจากความแตกต่างระหว่างตวัแปรตาม จะสรุปได้ว่าเป็นผลเน่ืองมาจากความแตกต่าง
ระหวา่งตวัแปรตน้นัน่เอง 

             2. ท าใหค้วามแปรปรวนของตวัแปรตามอนัเป็นผลเน่ืองมาจากความคลาดเคล่ือน 

ต่างๆ มีค่าน้อยท่ีสุด (Minimize Error Variance)ความคลาดเคล่ือนต่างๆ นั้ นเกิดข้ึนจาก            

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความไม่คงท่ีของสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่งแต่ละคน เช่น ในการทดลอง
เก่ียวกับวิธีการสอน ใช้ครูคนเดียวกันในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ความคลาดเคล่ือนของ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล การลดค่าความแปรปรวนท่ีเกิดจากความคลาดเคล่ือนต่างๆนั้น 
ท าไดโ้ดยปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองมือให้มีความตรง (Validity) ความเท่ียงตรง (Reliable) ให้สูง และ
พยายามเพิ่มความแม่นย  าในการบนัทึกรวบรวมขอ้มูล 

             3. ควบคุมความแปรปรวนของตวัแปรตามอนัเป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรเกินให้มีค่าต ่าสุด 
(Control Extraneous Systematic Variance) ซ่ึงท าไดโ้ดยพยายามควบคุมหรือก าจดัตวัแปรเกินต่างๆ
ออกไปจากงานวจิยัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

 

 

 

มาตรวดัตัวแปร 
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 การวดั (Measurement) เป็นการก าหนดจ านวน ให้กบัคน สัตว ์ส่ิงของหรือปรากฏการณ์
ดว้ยวิธีการและหลกัเกณฑ์ท่ีตกลงกนัไวแ้ละยอมรับร่วมกนัและมาตราวดัตวัแปรจ าแนกไดเ้ป็น 4 

ระดบั (สมนึก  ภทัทิยธนี, 2555: 14-15) 
1. มาตรานามบญัญติั (Nominal Scale) เป็นมาตราวดัท่ีใช้กบัขอ้มูลท่ีมีลกัษณะผิวเผิน 

ค่อนขา้งหยาบ หรือไม่ละเอียดถ่ีถว้นเพราะเป็นเพียงการเรียกช่ือ ( Naming ) หรือจ าแนกชนิด หรือ
ให้สัญลกัษณ์กบัส่ิงต่างๆ เท่านั้น เช่น การจ าแนกคนเป็น เพศ ชาย – หญิง นบัถือศาสนา พุทธ – 

คริสต์ – อิสลาม นอกจากน้ียงัจ าแนกโดยสมมุติข้ึนเองในหมู่คณะของตน แต่ไม่ใช้ลักษณะ
ประจ าตวั เช่น หมายเลขนกัฟุตบอล หรือหมายเลขโทรศพัท ์หรือทะเบียนรถ ฯลฯ ซ่ึงตวัเลขเหล่าน้ี
ไม่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้หรือบอกปริมาตรมากนอ้ย หรือมีค่าสูง ต ่าแต่อยา่งใดหรือกล่าวไดว้า่ 
ตวัเลขเหล่าน้ีไม่มีความหมายเชิงปริมาณ เช่น จะเปรียบเทียบว่านักฟุตบอลหมายเลข 9 เก่งกว่า
หมายเลข 5 ยอ่มไม่ได ้ดงันั้น จึงสามารถน าตวัเลขเหล่าน้ีมา บวก ลบ คูณ หาร ได ้

    วิธีการทางสถิติฐานท่ีใชว้ดักบัขอ้มูลในระดบัน้ี ไดแ้ก่ ฐานนิยม (Mode) เพื่อพิจารณา
ความถ่ีหรือ การเกิดซ ้ าๆ ของขอ้มูล 

  2. มาตราเรียงอนัดบั (Ordinal  Scale) ลกัษณะของการวดัตามมาตราชนิดน้ีดีกวา่ 

แบบแรก  กล่าวคือ สามารถน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบกนัได ้หรือจดัอนัดบัขอ้มูลไดว้า่มาก – นอ้ย – 

สูง – ต ่า – ดี – ชัว่ หรือเรียงอนัดบัตามคุณภาพ  แต่ก็ยงัวา่เป็นการวดัท่ีค่อนขา้งหยาบ เช่น สังเกต
พบวา่เด็กสองคนเก่งไม่เท่ากนั คือ ด าเก่งกวา่แดง แต่ก็ยงัไม่ทราบวา่เก่งกวา่กนัเท่าไร มาตรการวดั
ในดา้นน้ีนอกจากจะเป็นการจ าแนกขอ้มูลว่าต่างกนัแลว้  ยงับอกไดอี้กว่าท่ีต่างกนันั้น ต่างไปทาง
ไหนดีหรือชัว่กว่า สูงหรือต ่ากว่า แต่ก็ไม่สามารถ บวก ลบ คูณหารไดเ้ช่นกนั เช่น คนท่ีเก่งท่ีสุด 

 ( อนัดบัท่ี 1 ) กบัคนท่ีเก่งอนัดบัท่ี 2 จะเก่งกวา่กนัเท่ากบัความแตกต่างระหวา่งอนัดบัท่ี 3 กบัอนัดบั
ท่ี 4 ไม่ได ้นั้นคือ 2-1  จะไม่เท่ากบั 4-3 หรือคนท่ีสอบไดอ้นัดบัท่ี 10 ไม่ไดเ้ก่งเป็นสองเท่าของคนท่ี
สอบได้อนัดับท่ี 20 จึงกล่าวได้ว่า มาตราเรียงอนัดับน้ีไม่ได้บอกทิศทาง แต่ไม่สามารถบอก
ระยะห่างระหวา่งของสองส่ิงหรือหลายๆ ส่ิงได ้

 วธีิทางสถิติพื้นฐานท่ีใชว้ดักบัขอ้มูลในระดบัน้ี ไดแ้ก่ มธัยฐาน (Median) เปอร์เซนไทล์ 
(Percentile) และพิสัย (Range) 

 3. มาตราอนัตรภาค (Interval  Scale) ลกัษณะของการวดัในมาตราชนิดน้ีมีลกัษณะ
เหมือนมาตราเรียงอนัดับ แต่ดีกว่าตรงท่ีมีคุณสมบติัเพิ่มข้ึนอีกประการหน่ึง คือ สามารถบอก
ระยะห่างระหว่างสองต าแหน่งได้ด้วย โดยแต่ละหน่วยการวดัจะมีระยะห่างเท่าๆกัน แต่ก็เป็น
ระยะห่างระหว่างสองต าแหน่งเท่ากนั ยงัไม่ใช่ความห่างของจุดเร่ิมตน้ เช่น คะแนน T ท่ี 60-50 
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คะแนน  T ท่ี 40 – 30 ตวัอยา่งหน่วยการวดัในระดบัน้ี ไดแ้ก่ คะแนนมาตรฐานทุกรูปแบบหรือ 

การวดัอุณหภูมิ ท่ีใชห้น่วยการวดัเป็นฟาเรนไฮต ์หรือเซลเซียส 

 อน่ึงการวดัในระดบัน้ีไม่มีศูนยแ์ท ้หรือศูนยส์มบูรณ์ (Absolute Zero) มีเฉพาะศูนยท่ี์
ก าหนดข้ึน เรียกวา่ ศูนยส์มมุติ (Arbitrary Zero) เช่น การวดัอุณหภูมิในหน่วยของเซลเซียส เน่ืองจาก
อุณหภูมิท่ี  0o

C น ้าก าลงักลายเป็นน ้าแขง็ แต่ทั้งน้ี เท่ากบัไม่ไดห้มายความวา่ ณ อุณหภูมิ 0o
C จะไม่มี

อุณหภูมิหลงเหลืออยู ่ณ จุดน้ีจะมีอุณหภูมิ 273 องศาสมบูรณ์ (หรือ 273 องศาเคลวิน : 273
o
K) เพราะ

จุดท่ีไม่มีความร้อนอยูเ่ลย (คือสารทุกชนิดแขง็ตวั) ก็คืออุณหภูมิ -273
o
C (เท่ากบั 0o

K) และดว้ยเหตุท่ี
ไม่มีศูนยแ์ท ้การค านวณทางคณิตศาสตร์ท่ีใชเ้ปรียบเทียบ จึงใชไ้ดเ้ฉพาะการบวกลบเท่านั้น ในเร่ือง
ของการคูณ การหาร ยงัใชไ้ม่ได ้เช่น อุณหภูมิท่ี 30

o
C จะร้อนเป็น 2 เท่าของอุณหภูมิท่ี 15

o
C ยอ่ม

ไม่ได ้เพราะในเร่ืองความจริงอุณหภูมิท่ี 30
o
C ก็คืออุณหภูมิ 273 + 30 = 303 องศาสมบูรณ์ และ

อุณหภูมิ 15
o
C ก็คืออุณหภูมิ 273 + 15 = 288 องศาสมบูรณ์ ซ่ึงจะเห็นวา่อุณหภูมิท่ี 303 องศาสมบูรณ์ 

ไม่ไดมี้อุณหภูมิเป็นสองเท่าของอุณหภูมิท่ี 288 องศาสมบูรณ์ (แต่ความแตกต่างของอุณหภูมิ 50
o
C – 

40
o
C = 10

o
C ยอ่มมีค่าเท่ากบั 25

o
C – 15

o
C = 10

o
C)    

 การวดัทางการศึกษาหรือทางจิตวิทยา หรือในทางพฤติกรรมศาสตร์นั้น ถ้าพิจารณา
อยา่งถ่องแทแ้ลว้ พบวา่ยงัวดัไม่ถึงขั้นน้ี แต่ท่ีก็พยายามใชม้าตราน้ีโดยการตกลงหรือสมมุติข้ึน เช่น 
ตกลงวา่ หน่วยวดัไอคิวหรือคะแนนมาตรฐานทุกรูป เป็นการวดัในระดบัน้ี 

 วธีิการทางสถิติพื้นฐานท่ีใชว้ดักบัขอ้มูลในระดบัน้ี ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  ( )  ความแปรปรวน 
(S 2) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

              4. มาตราสัดส่วน (Ratio Scale) เป็นมาตรการวดัท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ทุกอยา่งเพราะ มี
ศูนยแ์ท ้(Absolute Zero) ซ่ึงแปลวา่ไม่มีอะไร หรือเร่ิมตน้จาก 0 เช่น ความสูง 0 น้ิว ก็แปลวา่ไม่มี
ความสูง หรือน ้ าหนกั 0 กิโลกรัม ก็เท่ากบัไม่มีน ้ าหนกั เป็นตน้ เคร่ืองมือการวดั หรือวิธีการทาง
สถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ใช้ได้หมด ทั้ งการบวก ลบ คูณ หาร ถอดรูท หรือยกก าลังต่างๆ 

เช่น ระยะทาง 100 เมตร ยอ่มยาวเป็น 2 เท่า ของระยะทาง 50 เมตร หน่วยการวดัระดบัน้ีเป็นการวดั
ทางฟิสิกส์ เช่น ความยาว ความสูง อาย ุเวลา หน่วยของเงิน เป็นตน้  

 สรุปไดว้่า การวดัผลการศึกษาเป็นการวดัทางออ้ม  เป็นการวดัในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  
พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงไปภายหลังได้รับการศึกษา  การวดัผลการศึกษาย่อมมี     
ความคลาดเคล่ือน ผูว้ดัจึงตอ้งควบคุมการวดัผลยงัเคร่งครัดให้เกิดความคลาดเคล่ือนข้ึนน้อยท่ีสุด  
เพื่อใหไ้ดผ้ลการวดัท่ีใกลเ้คียงความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูถู้กวดัมากท่ีสุด  อยา่งไรก็ตามการวดัผล
การศึกษาเป็นการวดัท่ียงัไม่สมบูรณ์และไม่สามารถวดัไดค้รบถว้นเร่ืองท่ีวดัเป็นเพียงเน้ือหาหรือ
วตัถุประสงคก์ารเรียนส่วนหน่ึงเท่านั้น 
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 คุณสมบติัของแต่ละมาตราท่ีใช้ในการวดัตวัแปรท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้สามารถสรุปได้ดัง
ตารางท่ี 4.1 (สุวมิล  ติรกานนัท,์ 2549: 8 ; สมบติั  ทา้ยเรือค า, 2551: 61) 

ตารางท่ี 4.1 คุณสมบติัของมาตรการวดัในแต่ละมาตรา 

มาตรา คุณสมบัติ 
นามบญัญติั บอกความแตกต่าง 

เรียงล าดบั บอกความแตกต่าง และบอกทิศทางของความแตกต่าง 

อนัตรภาค บอกความแตกต่าง บอกทิศทางและปริมาณของความแตกต่าง และไม่มีศูนยแ์ท ้

อตัราส่วน บอกความแตกต่าง บอกทิศทางและปริมาณของความแตกต่าง และมีศูนยแ์ท ้

 

การนิยามตัวแปร 

 การนิยามตวัแปรและเง่ือนไขในการวิจยั  เป็นการให้ความหมายของตวัแปรและเง่ือนไขท่ี
ศึกษา  เพื่อช่วยให้ผูว้ิจยัและผูอ่ื้นเขา้ใจปัญหาการวิจยัไดก้ระจ่างชดัและตรงกนั  ซ่ึงเป็นการแปลง
สภาพแนวคิดในการวิจยัซ่ึงมีลกัษณะเป็นนามธรรมให้เป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด  หรืออาจ
แสดงถึงกระบวนการวดัค่าของตวัแปรนั้น ๆ  ด้วย  การนิยามตวัแปรจึงมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้
งานวจิยัมีคุณภาพ  การนิยามตวัแปรอาจนิยามไดใ้น  2  ระดบัคือ (ไพศาล  วรค า, 2552: 68-69) 
 1. การนิยามเชิงทฤษฎี  (Conceptual  or  Construct  Definition)  เป็นการใช้ทฤษฎีหรือ
แนวคิดต่างๆ  มาอธิบายหรือให้ความหมายของตวัแปร  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจลกัษณะของตวัแปร
นั้น  ซ่ึงโดยทัว่ไปก็จะยงัคงมีลกัษณะเป็นนามธรรมอยู่  เพียงแต่อาจใช้ค  าอธิบายท่ีง่ายต่อการท า
ความเขา้ใจมากข้ึน  ท าใหย้งัไม่สามารถสังเกตหรือวดัค่าตวัแปรนั้นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 2. การนิยามเชิงปฏิบติัการ  (Operational  Definition)  เป็นการแปลงความหมายของตวั
แปรจากนิยามเชิงทฤษฎีท่ีเป็นนามธรรมให้มีลกัษณะเป็นรูปธรรม  โดยการระบุถึงลกัษณะหรือ
พฤติกรรมบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นถึงปริมาณหรือความเข้มของการมีอยู่ของตวัแปรนั้น ๆ  ท าให้
สามารถสังเกตและวดัค่าตวัแปรดงักล่าวได ้

    ไม่วา่จะเป็นงานวจิยัประการใด  ตวัแปรและเง่ือนไขในการศึกษานั้นตอ้งไดรั้บการนิยาม
ใหช้ดัเจน  ตวัแปรบางตวัอาจจะนิยามเชิงปฏิบติัการเพียงระดบัเดียว  แต่ตวัแปรบางตวัอาจตอ้งนิยม
ทั้งสองระดบัคือ  ทั้งระดบันิยามเชิงทฤษฎีและระดบันิยามเชิงปฏิบติัการ  เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายท่ี
ชดัเจนและมีรายละเอียดเพียงพอ  อยา่งเช่น  ตวัแปรฐานะทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงเป็นตวัแปรประกอบท่ี
ประกอบด้วยตวัแปรย่อยหลายตวัท่ีเก่ียวข้องกับภาวะการเงิน  ได้แก่  รายได้ทางตรง  รายได้
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ทางออ้ม  ระดบัการออม  ค่าใช้จ่าย  เป็นตน้  ซ่ึงตวัแปรยอ่ยเหล่าน้ีสามารถให้นิยามเชิงปฏิบติัการ
เพียงอยา่งเดียวได ้ แต่ตวัแปรฐานะทางเศรษฐกิจจะตอ้งนิยามในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบติัการดว้ย 

 

สมมติฐาน   

  สมมติฐาน  (Hypothesis) เป็นส่ิงท่ีผูศึ้กษาคาดหวงั (Expected Answer) คาดเดาหรือคิด
อย่างมีเหตุมีผลเก่ียวกบัความแตกต่างท่ีอาจจะเป็นไปไดร้ะหว่างตวัแปรต่าง ๆ หรือความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรต่างๆท่ีท าการศึกษาและเขียนเป็นขอ้ความไวล่้วงหน้าก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์หรือตอบปัญหาต่าง ๆ โดยอาศยัประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ฯลฯ 
เป็นการเสนอค าตอบชั่วคราวของปัญหาท่ียงัไม่ได้ท  าการตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ ์

(Empirical Data) เป็นเพียงค าตอบท่ีอาศยัขอ้มูลจากการไปตรวจสอบเอกสารโดยการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้นซ่ึงสมมติฐานนั้นไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งเป็นจริงเสมอไป (สมบติั  
ทา้ยเรือค า, 2551: 37) 
 

ความส าคญัของสมมติฐาน 

 การก าหนดสมมติฐานจะช่วยใหผู้ว้จิยัด าเนินการวจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (สมบติั     
ทา้ยเรือค า, 2551: 37) 
 1.  ท าใหผู้ว้จิยัมองเห็นปัญหาของการวิจยัไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 2.  ท าใหก้ารก าหนดขอบเขตของการวิจยัมีความชดัเจนข้ึน 

 3.  ช่วยก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

 4.  ช่วยก าหนดชนิดของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.  ช่วยก าหนดแนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6.  เป็นแนวทางในการแปลผลและสรุปผลการวจิยั 

 

แนวทางในการก าหนดสมมติฐาน 

 ในการก าหนดสมมติฐานผูว้จิยัควรใชข้อ้มูลประกอบการพิจารณาจากหลายแหล่ง (สมบติั     
ทา้ยเรือค า, 2551: 37) 
 1.  จากความรู้และประสบการณ์ของผูว้จิยั 

 2.  จากความเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั 



บทท่ี 4 ตวัแปรและสมมติฐานในการวจิยั 

82 

 3.  จากปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4.  จากผลการวจิยัท่ีผา่นมา 

 

ลกัษณะของสมมติฐานทีด่ี 

 สมมติฐานท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี (ไพศาล  วรค า, 2550 : 72) 
 1. สมมติฐานการวจิยัจะตอ้งเขียนอยูใ่นลกัษณะการคาดการณ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  
เน่ืองจากสมมติฐานเป็นขอ้ความท่ีคาดคะเนความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร  เพื่อรอการทดสอบ  
ดงันั้น ควรเขียนให้อยูใ่นลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวัข้ึนไป  เช่น  ถา้หากเรา
ท าการสตาร์ทรถแต่ไม่มีอะไรเกิดข้ึน  หากเราบอกว่า “รถมีระบบสายไฟและสตาร์ทไม่ติด”  
ขอ้ความน้ีไม่ไดแ้สดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีจะให้ทดสอบ  แต่ถา้เราบอกวา่  “รถสตาร์ท
ไม่ติดน่าจะเป็นเพราะระบบสายไฟมีปัญหา”  จะเห็นวา่ขอ้ความน้ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรท่ีรอการทดสอบ  (ผลการสตาร์ทกบัระบบสายไฟ)  จึงเป็นสมมติฐาน  นอกจากน้ีสมมติฐานท่ีดี
ควรระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรนั้นใหช้ดัเจน  เช่น  “ถา้เด็กมีมโนทศัน์ส่วนตวั (Self-concept)  
ต่างกนัจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาต่างกนั”  ขอ้ความน้ีเป็นสมมติฐานเน่ืองจาก
แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  แต่ไม่ใช่สมมติฐานท่ีดี  เพราะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรไม่
ชดัเจน  สมมติฐานท่ีดีควรเขียนเป็น  “มโนทศัน์ส่วนตนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา             
มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก”  เป็นตน้ 

 2. สมมติฐานการวจิยัตอ้งสามารถทดสอบได ้  คุณลกัษณะท่ีส าคญัมากของสมมติฐานก็คือ  
สามารถทดสอบไดห้รือสามารถพิสูจน์ได ้ นัน่คือ  ขอ้สรุป  ขอ้อา้งอิงหรือขอ้ความท่ีนิรนยัมาจาก
สมมติฐานนั้นมีหลกัฐานหรือค่าสังเกตเชิงประจกัษ์สนับสนุนหรือไม่สนับสนุน  การได้มาซ่ึง
หลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์นั้ นจะได้มาจากการวดัค่าของตัวแปร  ดังนั้ นตัวแปรท่ีอยู่ใน
สมมติฐานจะตอ้งสามารถนิยามเชิงปฏิบติัการได ้ เพื่อให้สามารถใชเ้คร่ืองมือวดัค่าของตวัแปรได้
นัน่เอง 

 3. สมมติฐานการวิจยัควรจะสอดคลอ้งกบัทฤษฎี  ผลงานวิจยัและความรู้ความจริงท่ีมีอยู ่ 
สมมติฐานการวจิยัควรตั้งโดยอาศยัผลการวิจยัท่ีมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้  หรือทฤษฎีต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึง
โดยทัว่ไปสมมติฐานการวจิยัจะไม่ขดัแยง้กบัผลการวจิยัท่ีมีผูท้  ามาแลว้  แต่ทั้งน้ีก็ควรยึดองคค์วามรู้
ท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลัก  นั่นคือ  หากมีงานวิจยับางช้ินท่ีให ้    
ผลขดัแยง้กบังานวจิยัส่วนใหญ่  ก็ควรจะใชข้อ้คน้พบจากงานวจิยัส่วนใหญ่ในการตั้งสมมติฐาน 
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 4. สมมติฐานการวิจยัควรสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และค าถามการวิจยั  ซ่ึงโดยทัว่ไป    
การตั้ งสมมติฐานจะยึดว ัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือค าถามการวิจัยเป็นหลัก  ถึงแม้ว่า
วตัถุประสงค์ของการวิจยัและค าถามการวิจยับางขอ้ไม่จ  าเป็นตอ้งมีสมมติฐาน  แต่สมมติฐานการ
วจิยัแต่ละขอ้ตอ้งสามารถบอกไดว้า่ตั้งข้ึนเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคข์อ้ใด  หรือค าถามการวิจยัขอ้
ใด  ถา้บอกไม่ไดก้็แสดงวา่สมมติฐานขอ้นั้นไม่จ  าเป็นตอ้งมีในการวจิยัเร่ืองนั้น 

 5. สมมติฐานการวิจยัควรตั้งในลกัษณะของประโยคบอกเล่า  เน่ืองจากสมมติฐานการวิจยั
เป็นค าอธิบายท่ีเป็นไปไดเ้พื่อตอบค าถามการวิจยั  ดงันั้นการเขียนสมมติฐานการวิจยัจึงตอ้งเขียน    
ในรูปประโยคบอกเล่า  จะเขียนในรูปประโยคค าถามไม่ได ้

 6. สมมติฐานการวจิยัตอ้งมีความชดัเจน  ค า  วลีและขอ้ความบรรยายในสมมติฐานการวิจยั
จะตอ้งไม่คลุมเครือ  สมมติฐานการวจิยัท่ีมีความชดัเจนจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจง่ายและผูว้ิจยัก็สามารถ
ทดสอบไดง่้ายเช่นกนั 

 7. สมมติฐานการวจิยัควรมีความกระชบั  รัดกุม  สมมติฐานการวิจยันั้นควรมีรายละเอียดท่ี
เพียงพอในการส่ือสารให้คนอ่ืนเขา้ใจว่าก าลงัทดสอบอะไรอยู่  ในขณะเดียวกนัสมมติฐานก็ควร  
จะเขียนใหมี้ความกระชบัท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ เพื่อใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจ 

 

ประเภทของสมมติฐาน 

 สมมติฐานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี (Kerlinger, 1986: 189) 

 1. สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis or Descriptive Hypothesis) เป็นขอ้ความท่ี
เขียนในลกัษณะบรรยายหรือคาดคะเนค าตอบของการวิจยัซ่ึงขอ้ความดงักล่าวจะแสดงถึงความ
เก่ียวขอ้งกนัของตวัแปรในรูปของความสัมพนัธ์หรือในรูปของความแตกต่างท่ีไดค้าดคะเนไวส่้วน
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สมมติฐานการวิจยันิยมใชค้  าวา่ Working Hypothesis 

เป็นสมมติฐานชั่วคราวในการเข้าสนามต้องตรวจสอบเช่นเดียวกันโดยใช้ข้อมูล เชิงประจกัษ ์     

จากการสังเกตและสัมภาษณ์ เช่น “ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั จะมีสมรรถนะในการสอนแตกต่าง
กนั”   “ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีความสามารถในการปฏิบติัการสอนไม่แตกต่างกนั”  เป็นตน้ 

 สมมติฐานการวิจยัมีอยูห่ลายแบบ ทั้งท่ีเป็นสมมติฐานอย่างง่ายและสมมติฐานท่ียาก
ซบัซอ้น อยา่งไรก็ตาม สามารถแบ่งรูปแบบสมมติฐานการวจิยัไดเ้ป็น  2  ลกัษณะดงัน้ี 

       1.1 สมมติฐานเชิงพรรณนา (Descriptive Hypothesis) เป็นขอ้ความท่ีกล่าวถึง
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึงอย่างสม ่าเสมอ   ซ่ึงเป็น
สมมติฐานท่ีตั้ งข้ึนส าหรับงานวิจัยท่ีต้องการหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณ์
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บางอย่างท่ีไม่มีการพิสูจน์หรือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  การก าหนดสมมติฐาน
โดยอาศยัขอ้เท็จจริง  ประสบการณ์  หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนมา เช่น  “นกัศึกษาใหม่ทุกคน
จะปฏิบติัตามระเบียบมหาวิทยาลยัอย่างเคร่งครัด”   “คนจนใช้บริการสาธารณสุขของรัฐ
มากกวา่คนรวย”  เป็นตน้ 

   1.2 สมมติฐานเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hypothesis) เป็นสมมติฐานท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์หรือเปรียบเทียบระหว่างตวัแปร  2  ตวัข้ึนไป   ซ่ึงสมมติฐานในลกัษณะน้ี
สามารถน าเอาวิธีการทางสถิติมาพิสูจน์หรือทดสอบได ้  ลกัษณะของสมมติฐานเชิงวิเคราะห์    
มีหลายแบบไดแ้ก่ 

     1.2.1  สมมติฐานแบบเปรียบเทียบ  เป็นสมมติฐานท่ีแสดงการเปรียบเทียบ
ตวัแปรในลกัษณะของค าวา่ แตกต่าง  ไม่แตกต่าง  ดีกวา่  นอ้ยกวา่  มากกวา่  รุนแรงกวา่  สูง
กว่า  ต ่ากว่า  มีประสิทธิภาพมากกว่า เป็นต้น  ตวัอย่างเช่น  “นักศึกษาครูเพศหญิงมี
ความสามารถการปฏิบติัการสอนมากกวา่นกัศึกษาครูเพศชาย”  “อตัราการตายของทารกเพศ
ชายสูงกวา่อตัราการตายของทารกเพศหญิง”  เป็นตน้ 

                            1.2.2  สมมติฐานแบบความสัมพนัธ์  เป็นสมมติฐานท่ีแสดงความสัมพนัธ์
ของตวัแปร  2  ตวัหรือมากกวา่ ซ่ึงสมมติฐานแบบความสัมพนัธ์น้ีสามารถระบุความสัมพนัธ์
ได ้   2  ลกัษณะคือ 

1.2.2.1  แบบความสัมพนัธ์ท่ีไม่ระบุทิศทาง เช่น  “การขาดความ
อบอุ่นจากบิดามารดามีความสัมพนัธ์กับการเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกของวยัรุ่น”   “รูปแบบ        
การเรียนมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนกัศึกษาครู”  เป็นตน้ 

1.2.2.2  แบบความสัมพนัธ์ท่ีระบุทิศทาง  เช่น  “อตัราการสูบบุหร่ี
ของมารดามีความสัมพนัธ์เชิงลบกับน ้ าหนักทารกแรกเกิด”   “นักศึกษาครูท่ีใช้รูปแบบ        
การเรียนแบบความร่วมมือมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูงกว่านักศึกษาท่ีใช้รูปแบบการเรียนแบบ
แข่งขนั”  เป็นตน้ 

 ตัวอย่างสมมติฐานในการวจัิย 

 1. การสอนซ่อมเสริมโดยการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนจะท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สูงกวา่การสอนซ่อมเสริมดว้ยวธีิปกติ 

 2. ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนต่างสังกดัและมีเพศต่างกนัมีความวิตกกงัวลใน
การถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกดัส านกังานองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 

 3. ศึกษานิเทศก์ท่ีปฏิบติังานในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกนัมีปัญหาการปฏิบติั
หนา้ท่ีและเจตคติต่อการท างานแตกต่างกนั 
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 4. ผูน้  าทอ้งถ่ินท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในการเขา้สู่ต าแหน่งทางการเมือง
แตกต่างกนั 

 5. ขา้ราชการและลูกจา้งประจ ากรมส่งเสริมการเกษตรท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกนัมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกนั 

 6. นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีกรณีศึกษาป่าชุมชนมีจิตสาธารณะกบัการอนุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดีกว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิการสอนปกติ 

 7. นกัเรียนท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนัมีความรับผดิชอบต่อสังคมแตกต่างกนั 

 8. การรับรู้ตวัสมรรถนะความภาคภูมิใจในตวัเองและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาแพทยมี์ความสัมพนัธ์ทางบวก 

 9. การรับรู้ตวัสมรรถนะและความภาคภูมิใจในตวัเองสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายได ้

 10. มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความทอ้แทใ้นการปฏิบติังาน 

 11. ความทอ้แทใ้นการปฏิบติังานสามารถพยากรณ์ดว้ยตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั 

 2.  สมมติฐานทางสถิติ (Statistical   Hypothesis) เป็นสมมติฐานท่ีแปลงรูปจากสมมติฐาน
การวจิยัมาอยูใ่นรูปแบบทางคณิตศาสตร์โดยมีการแทนค่าดว้ยสัญลกัษณ์ต่างๆซ่ึงจะเกิดข้ึนในกรณี
ท่ีผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งและจะอา้งอิงไปสู่กลุ่มประชากรโดยการทดสอบสมมติฐาน
ซ่ึงสมมติฐานทางสถิตินั้นจะประกอบดว้ยสองส่วน (สมบติั  ทา้ยเรือค า. 2551: 38) 
 2.1 สมมติฐานท่ีเป็นกลางหรือสมมติฐานศูนย์หรือสมมติฐานไร้นัยส าคญั (Null 

Hypothesis)ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย H0 เป็นสมมติฐานท่ีอธิบายว่าไม่มีความแตกต่างหรือไม่มี
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร เช่น ในการเขียนสมมติฐานเม่ือต้องการทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งตวัแปรใชส้ัญลกัษณ์  อ่านวา่ “มิว” (Mu)หรือเม่ือตอ้งการเปรียบเทียบความแปรปรวนใช้
สัญลกัษณ์ 2 อ่านว่า “ซิกมาสแควร์” (Sigma Square)หรือเม่ือตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ใช้
สัญลกัษณ์   อ่านวา่ “โร” (Rho) เป็นตน้ 

 ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานศูนย์ 

 กรณีเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  
เม่ือตอ้งการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 2  กลุ่ม 

  
 

o 1 2
H :

  
   

เม่ือตอ้งการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่ม 

      
o 1 2 3 n

H : ...
 (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n)  
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กรณีเปรียบเทียบความแปรปรวน 

เม่ือตอ้งการเปรียบเทียบความแปรปรวน 2  กลุ่ม 

 2 2

o 1 2
H :

  
 เม่ือตอ้งการเปรียบเทียบความแปรปรวนมากกวา่ 2  กลุ่ม 

  
      2 2 2 2

o 1 2 3 n
H : ...

  (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 
กรณีตรวจสอบสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

เม่ือพารามิเตอร์เท่ากบัศูนย ์

  
 

o
H : 0

 
เม่ือพารามิเตอร์มีค่าแตกต่างกนั 

  
     

o 1 2 n
H : ... 0

 (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 
 กรณีศึกษาความสัมพนัธ์ 

เม่ือค่าความสัมพนัธ์เท่ากบัศูนย ์

 
o

H : 0
  

 เม่ือค่าความสัมพนัธ์แตกต่างกนั 

  
      

o 1 2 3 n
H : ... 0

 (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 
 กรณีศึกษาปฏิสัมพนัธ์ 

เม่ือค่าปฏิสัมพนัธ์เท่ากบัศูนย ์

  


o 12
H : I 0

 
 เม่ือค่าปฏิสัมพนัธ์ไม่เท่ากบัศูนย ์

  


o 12
H : I ...n 0

 (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 
 2.2 สมมติฐานทางเลือก (Alternative  Hypothesis) หรือสมมติฐานอ่ืนหรือสมมติฐาน 

มีนยัส าคญัใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย H1 เป็นสมมติฐานท่ีแสดงวา่มีความแตกต่างระหวา่งตวัแปรหรือมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเป็นสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนเพื่อรองรับขอ้สรุปเม่ือผูว้ิจยัใชส้ถิติตรวจสอบ
สมมติฐานศูนยแ์ลว้ไม่ยอมรับวา่สมมติฐานนั้นเป็นจริง (Reject H0) ซ่ึงการเขียนสมมติฐานทางเลือก
สามารถเขียนได ้2 แบบดงัน้ี (สมบติั    ทา้ยเรือค า, 2551: 37-38) 

 2.2.1  สมมติฐานแบบมีทิศทาง (Directional Alternative Hypothesis) ซ่ึงเป็น
สมมติฐานท่ีผูว้จิยัมีขอ้มูลหรือเหตุผลเพียงพอท่ีจะก าหนดหรือคาดคะเนทิศทางของตวัแปรได ้เช่น
การสอนซ่อมเสริมโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าการสอนซ่อมเสริมด้วยวิธีปกติซ่ึงการเปรียบเทียบ 
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ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มน้ีก็สามารถคาดเดาไดว้่ากลุ่มใดมีค่าเฉล่ียสูงกว่าซ่ึงการทดสอบ 

ความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มตอ้งใช้เทคนิคการทดสอบทิศทางเดียว (One-tailed Test) ทาง
ดา้นซา้ยหรือขวา 

 2.2.2  สมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง (Non Directional Alternative Hypothesis) เป็น
สมมติฐานท่ีผูว้ิจยัไม่มีขอ้มูลหรือเหตุผลเพียงพอในการท่ีจะก าหนดทิศทางของสมมติฐานวา่ควรมี
ทิศทางไปทางใด เช่น การสอนซ่อมเสริมโดยใช้ส่ือมลัติมีเดียกบัการสอนซ่อมเสริมดว้ยบทเรียน
ส าเร็จรูปจะท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แตกต่าง
กนัซ่ึงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มน้ีก็สามารถคาดเดาไดว้่ามีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั
ซ่ึงการทดสอบความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มตอ้งใชเ้ทคนิคการทดสอบสองทิศทาง (Two - tailed 

Test) 

 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการตั้งสมมติฐานเชิงสถิตินั้นผูว้ิจยัตอ้งใชส้ัญลกัษณ์ท่ีเป็นค่าพารามิเตอร์
(Parameter) ซ่ึงแทนค่าความจริงของประชากร (Population Fact) ส่วนขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาเพื่อ
ตีความหมายนั้นผูว้จิยัตอ้งใชค้่าสถิติ (Statistic) ซ่ึงเป็นค่าความจริงของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Fact) 

ดงัจะแสดงต่อไปน้ีในตารางท่ี 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงสัญลกัษณ์ของค่าพารามิเตอร์ ค่าสถิติและความหมายของสัญลกัษณ์ 

 

พารามิเตอร์ สถิติ ความหมาย   (Mu)   (Sigma)   (Sigma Square, Variance)   (Rho) 

  
S.D หรือ S 

S.D
2หรือ S2

 

r 

ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ความแปรปรวน 

สหสัมพนัธ์ 

 

       ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางเลอืก 

 กรณีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบไม่มีทิศทาง 

  
 

1 1 2
H :

 
 กรณีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบทิศทางบวก 

  
 

1 1 2
H :

 
 กรณีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบทิศทางลบ 

  
 

1 1 2
H :
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 กรณีการเปรียบเทียบความแปรปรวนแบบไม่มีทิศทาง 

  
 2 2

1 1 2
H :

 

  1
H มี

2

i อยา่งนอ้ย 1 ค่าท่ีแตกต่างจากกลุ่ม (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 
 กรณีท่ีทางเลือกการเปรียบเทียบความแปรปรวนแบบทิศทางบวก 

  
 2 2

1 i 2
H :

 

 กรณีท่ีทางเลือกการทดสอบความแปรปรวนแบบทิศทางลบ 

  
 2 2

1 i 2
H :

 
 กรณีศึกษาความสัมพนัธ์แบบไม่มีทิศทาง 

   
1

H : 0
 

  
 

1 i
H : 0 อยา่งนอ้ย 1 ตวั (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 

 กรณีศึกษาความสัมพนัธ์แบบทิศทางบวก 

   
1

H : 0  

  
 

1 i
H : 0 อยา่งนอ้ย 1 ตวั (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 

 กรณีศึกษาความสัมพนัธ์แบบทิศทางลบ 

  
 

1
H : 0

 

  
 

1 i
H : 0 อยา่งนอ้ย 1 ตวั (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 

 กรณีตรวจสอบสัมประสิทธ์ิการถดถอยแบบไม่มีทิศทาง 

   
1

H : 0  

   
1 1

H : 0 อยา่งนอ้ย 1 ค่า  (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 
 กรณีศึกษาปฏิสัมพนัธ์แบบไม่มีทิศทาง 

  


1 12
H : I 0

 

  


1 12
H : I ...n 0

 

 

ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานการวจัิยและสมมติฐานทางสถิติ 
สมมติฐานการวจัิย   :  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

          ท่ีเรียนซ่อมเสริมดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนจากครู 

 

สมมติฐานทางสถิติ  H():    =     เม่ือ      แทน ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา 

              คณิตศาสตร์ของค่าเฉล่ียกลุ่มท่ีเรียนซ่อม 
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                เสริมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

        H():    =     เม่ือ    แทน ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา 

                คณิตศาสตร์ของกลุ่มท่ีเรียนซ่อมเสริมจากครู 

สมมติฐานการวจัิย : ความถนดัทางการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สมมติฐานทางสถิติ  H():  = 0 เม่ือ   แทน ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

       H1:   0 

สมมติฐานการวจัิย  : นกัเรียนกลุ่มท่ีสอบเขา้มหาวทิยาลยัได ้มีความถนดัทางการเรียน 

          แตกต่างจากกลุ่มท่ีสอบเขา้มหาวทิยาลยัไม่ได ้

สมมติฐานทางสถิติ   H():    -   = 0 เม่ือ    แทน ค่าเฉล่ียความถนดัทางการเรียนของ 

        นกัเรียนกลุ่มท่ีสอบเขา้มหาวทิยาลยัได ้

        H1:          แทน ค่าเฉล่ียความถนดัทางการเรียนของ 

        นกัเรียนกลุ่มท่ีสอบเขา้มหาวทิยาลยัไม่ได ้

สมมติฐานการวจัิย  : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

          ท่ีเรียนโดยวธีิปกติต ่ากวา่การเรียนโดยสอนแบบ 7E 

สมมติฐานทางสถิติ  H():    =     เม่ือ    แทน ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมี 

               ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยวธีิปกติ 

       H():       เม่ือ    แทน ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมี 

                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยวธีิการสอนแบบ 7E 

 

ประโยชน์ของสมมติฐานการวจิัย 

 การก าหนดสมมติฐานการวิจยัจะช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถมองเห็นแนวทางในการหาค าตอบ
ของปัญหาการวจิยั  สรุปไดด้งัน้ี (ไพศาล  วรค า, 2550: 76-79) 
 1.  ช่วยให้ได้ค าตอบทีต่รงประเด็น   เน่ืองจากการตั้งสมมติฐานการวิจยั  ส่วนใหญ่จะตั้งให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัหรือตรงกบัค าถามการวิจยั  ดงันั้นการทดสอบสมมติฐาน     
จึงเป็นการตอบค าถามการวจิยั  หรือการตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั   
 2. ท าให้ปัญหาการวิจัยมีขอบเขตที่ชัดเจน  การก าหนดสมมติฐานการวิจยัช่วยให้ขอบเขต
ในการวิจยัมีความชัดเจนข้ึน  เน่ืองจากสมมติฐานการวิจัยท าให้ทราบขอบเขตด้านตัวแปรท่ี
ท าการศึกษา  และการวดัตวัแปรเหล่านั้น  เช่น  การศึกษาเร่ืองการตรวจงานนกัเรียนของครู  ท่ีตั้ง
สมมติฐานการวิจยัไวว้่า  “นักเรียนท่ีได้รับการตรวจงานแบบให้ข้อเสนอแนะจะมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการตรวจงานแบบให้เกรด”  จากสมมติฐานการวิจยัน้ี  จะเห็น
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ว่ามีตวัแปรท่ีผูว้ิจยัศึกษาจ านวน 2 ตวัคือวิธีตรวจงานนกัเรียนซ่ึงเป็นตวัแปรตน้จ าแนกออกเป็น      
2 ระดบัหรือ 2 ค่า  คือ  การตรวจงานแบบใหข้อ้เสนอแนะ  และการตรวจงานแบบให้เกรด  ส่วนตวั
แปรท่ีสองเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม 

 3. ช่วยให้เห็นวธีิการท าวจัิย  การก าหนดสมมติฐานการวจิยัจะช่วยใหผู้อ่้านงานวิจยัพอท่ีจะ
ทราบแนวทางการวิจัยอย่างคร่าว ๆ  ส่วนผูว้ิจ ัยนั้ นก็สามารถระบุวิธีการวิจัยเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานของตนเองได ้ เช่น  จากสมมติฐานการวิจยัท่ีวา่  “นกัเรียนท่ีไดรั้บการตรวจงานแบบให้
ขอ้เสนอแนะจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการตรวจงานแบบให้เกรด”  ผูว้ิจยั
จะต้องท าวิจยัเชิงทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานดังกล่าว  โดยใช้นักเรียนสองกลุ่มท่ีมีความรู้
ความสามารถใกลเ้คียงกนั  ซ่ึงอาจตอ้งท าการทดสอบความรู้ความสามารถของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม
ก่อนท าการทดลอง  เพื่อให้แน่ใจว่าความรู้ความสามารถของผูเ้รียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
จากนั้นก็จดัการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งสองกลุ่มเหมือนกนัเพียงแต่ใชว้ธีิการตรวจงานต่างกนั  เม่ือท า
การทดลองไปประมาณหน่ึงภาคเรียน  ท าการทดสอบนักเรียนทั้งสองกลุ่มพร้อมกัน  แล้วน า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาเปรียบเทียบกนั  จะเห็นว่าวิธีการวิจยันั้นมุ่งทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ท่ีตั้งข้ึน  การก าหนดสมมติฐานการวจิยัจึงช่วยใหผู้ว้จิยัมองเห็นวธีิท่ีจะด าเนินการวิจยั 

 4. ช่วยให้อธิบายผลการวิจัยได้เที่ยงตรงและเช่ือถือได้   การก าหนดสมมติฐานการวิจยั
นอกจากจะช่วยให้มองเห็นวิธีการท าวิจยัแลว้  ยงัช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถออกแบบการวิจยัเพื่อให้ได้
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีสามารถน ามาทดสอบสมมติฐานการวิจยัได้  นัน่คือ  การออกแบบเคร่ืองมือ    
การวดั  วิธีการวดั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน     
ท าให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีมีความเท่ียงตรงและมีความเช่ือมัน่  ในขณะเดียวกนัการอธิบายผลการวิจยัก็
จะมีความเท่ียงตรงและมีความเช่ือมัน่ด้วย  เพราะผลการทดสอบสมมติฐานนั้นเป็นการพิสูจน์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีก าหนดไวใ้นสมมติฐาน  เม่ือผลการทดสอบมีความเท่ียงตรงและมี
ความเช่ือมัน่ก็สามารถอธิบายผลการวจิยัไดอ้ยา่งมีความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่เช่นกนั 

 5. ช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงาน   การก าหนดสมมติฐานจะช่วยให้ผูว้ิจยั สามารถ
ออกแบบการวจิยัไดรั้ดกุม   หลีกเล่ียงการด าเนินงานท่ีไม่จ  าเป็น  ช่วยใหป้ระหยดัเวลา  แรงงานและ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการวจิยั 

 จะเห็นว่าการก าหนดสมมติฐานการวิจัยนั้ นมีประโยชน์อย่างมาก  แต่อย่างไรก็ตาม           
การก าหนดสมมติฐานการวจิยัก็มีขอ้เสียเช่นกนั  เช่น 

 1. อาจท าใหง้านวจิยัมีความล าเอียง   เน่ืองจากผูว้ิจยัอยากไดผ้ลการวิจยัตามท่ีตั้งสมมติฐาน
ไว ้
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 2. ท าให้ผูว้ิจยัมุ่งแต่จะทดสอบสมมติฐานการวิจยั   บางทีอาจมองขา้มปรากฏการณ์อ่ืนๆ 
เกิดข้ึนระหวา่งท าการวจิยัซ่ึงอาจมีความส าคญัมากกวา่การทดสอบสมมติฐาน 

 

สรุป 

 ตวัแปรมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ  ตอ้งแปรเปล่ียนค่าได้หรือมีค่าแตกต่างกนัระหว่างหน่วยท่ี
ศึกษา และส าหรับงานวิจยับางเร่ืองอาจตอ้งตั้งสมมติฐานการวิจยั   การก าหนดสมมติฐานการวิจยั
เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญอย่างหน่ึงในกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเชิงปริมาณ            
การตั้งสมมติฐานเป็นการระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีท าการศึกษา  ซ่ึงการตั้งสมมติฐานการ
วจิยัเป็นการคาดเดาค าตอบของปัญหาการวจิยัไวล่้วงหนา้ โดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี  และผลการวิจัย
ท่ีเคยมีผูท้  ามาแลว้   ผูว้ิจยัตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัแปรอยา่งละเอียดถ่ีถว้น  ตลอดจนนิยามตวั
แปรในเชิงปฏิบติัการ  ให้สามารถเลือกหรือสร้างเคร่ืองมือในการวดัค่าของตวัแปรเหล่านั้น  เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ในการทดสอบสมมติฐาน  ซ่ึงก็คือค าตอบของปัญหาการวิจยันัน่เอง ผูว้ิจยัสามารถ
ก าหนดสมมติฐานรูปแบบสมมติฐานเชิงพรรณนา หรือเชิงการวิเคราะห์ ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัและความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษา   ดังนั้น การเขียนสมมติฐานการวิจยัจึงควรเป็น
ขอ้ความท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์สามารถวดัและทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรเหล่านั้นได้
ดว้ยวธีิการทางสถิติ   ในการทดสอบสมมติฐานการวจิยันั้นผูว้ิจยัพึงระลึกไวเ้สมอวา่ผลการทดสอบ
ไม่จ  าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีผูว้จิยัก าหนดข้ึน ผลการทดสอบอาจจะคา้นกบัสมมติฐานท่ี
ผูว้ิจยัก าหนดข้ึนก็ได้ ซ่ึงผูว้ิจยัจะต้องหาแนวทางท่ีจะอภิปรายว่าท าไมถึงค้านกับสมมติฐานท่ี
ก าหนดไว ้
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แบบฝึกหัด 

 

ค าช้ีแจง  ใหท้่านตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนดใหพ้อสังเขป 

1. ในการศึกษาผลของการใช้วิธีการสอน 3  ชนิดท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยการสุ่มนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ใน
โรงเรียนหน่ึงออกมา  3  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มสอนโดยครูคนละคนกนัและใชว้ิธีการสอนกลุ่มละชนิด  
หลงัจากสอนไป 12 สัปดาห์ก็ท าการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ทั้ง 3 กลุ่ม  จงระบุตวัแปรตน้และตวัแปรตามในการศึกษาน้ี  และตวัแปรสอดแทรกท่ีอาจจะส่งผล
ในสถานการณ์น้ี 

 2. ใหต้ั้งสมมติวา่ในการศึกษาตามขอ้ 1.  

 3. ใหอ้ธิบายพร้อมยกตวัอยา่งสมมติฐานทางสถิติและทางการวจิยัอยา่งนอ้ย 3 สมมติฐาน 

 4. จงบอกมาตรการวดัส าหรับตวัแปรต่อไปน้ีว่าอยู่ในมาตรใด (นามบญัญติั  เรียงล าดบั  
อนัตรภาค  หรืออตัราส่วน) 
  ก. ชนิดของกีฬาจ าแนกเป็น  ฟุตบอล  ตะกร้อ  และมวยสากล 

  ข. ปริมาณของของน ้ามนัในการเดินทางไกล 

  ค. ผลการประกวดสาวประเภทสองประจ าปี พ.ศ.2558 

  ง. คะแนนการสอบเขา้มหาวทิยาลยัได ้98 คะแนน 

  จ. โรงเรียนในกลุ่มหมากแขง้ จ  านวน 6 โรงเรียน 

 5. จากช่ือเร่ืองวิจยั การพฒันาชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค   
STAD ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียม ให้ระบุ ตวัแปรตน้  
ตวัแปรตาม  พร้อมเขียนสมมติฐานทางสิถิติและสมมติฐานทางการวจิยั 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  5 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือเรียนจบบทเรียน ผูเ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

 1.  บอกและจ าแนกประเภทของประชากรและกลุ่มตวัอยา่งได ้

 2.  บอกวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งได ้

 3.  อธิบายการเลือกขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได ้

4.  บอกปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งได ้

 

เนือ้หาสาระ 

เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1. ความหมายของประชากร 

 2. ประเภทของประชากร 

 3. ความหมายของกลุ่มตวัอยา่ง 

 4. ความจ าเป็นท่ีตอ้งเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 5. วธีิการเลือกตวัอยา่ง 

 6. จุดเด่นและขอ้จ ากดัของวธีิท่ีใชใ้นการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 7. ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) 

 8. แนวทางในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 9. ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 10. แนวทางการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง  

 

วธิีสอนและกจิกรรม 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง มีดงัน้ี  

 1. ผูส้อนทบทวนเก่ียวกบัตวัแปรและสมมติฐานในการวจิยัโดยการใชค้  าถามเป็นส่ือ  

2. ผูส้อนบรรยายหวัขอ้ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง    
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 3. ให้ผูเ้รียนแบ่งเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน ศึกษางานวิจยัโดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ท่ีมีการใช้
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งแบบต่างๆ แลว้น าเสนอและสรุปความรู้แต่ลกัษณะของการใชป้ระชากร
และกลุ่มตวัอยา่ง โดยเพื่อนสมาชิกท่ีฟัง ท าหนา้ท่ีตั้งค  าถาม และอภิปรายเสนอแนะ  

 4. ผูเ้รียนร่วมกนัจดัท าแผนผงัความคิด แลว้บนัทึกความรู้เป็นรายบุคคล  

 5. ผูส้อนสรุปเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น 

6. ผูเ้รียนจดัท าบนัทึกการเรียนรู้ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  มีดงัน้ี 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวจิยัทางการศึกษา   
2. ต ารา   
ไพศาล  วรค า. (2550). การวิจัยทางการศึกษา.  กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ.์ 

              บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวจัิยเบือ้งต้น (ฉบบัปรับปรุงใหม่). พิมพค์ร้ังท่ี 7.   
                          กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 
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การวดัผลและการประเมนิผล 

 

จุดประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การวดัและ

ประเมินผล 

1.  บอกและจ าแนกประเภทของ
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งได ้

2.  บอกวธีิการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งได ้

3.  อธิบายการเลือกขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งได ้

4.  บอกปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบักลุ่ม
ตวัอยา่งได ้

 

ซกัถามความรู้
ความเขา้ใจใน
ประเด็นส าคญัทุก
หวัขอ้เร่ืองการ
ตอบค าถามและ
การอภิปราย 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.พฤติกรรมการ
แสดงออกทั้งการตอบ
ค าถาม/การร่วมอภิปราย/
การท าแบบฝึกหดัผา่น
เกณฑร้์อยละ 80 

2.ช้ินงานท่ีท าสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคค์ลอบคลุม
เน้ือหา เสนอความคิดเห็น
ชดัเจน  ส่งงานตรงเวลา
ผา่นร้อยละ 80 
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บทที ่ 5 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

ความน า 

การวิจัยกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเราเรียกว่าประชากรนั้ นส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่ แต่เรา           

จะไม่เก็บขอ้มูลกบัส่ิงนั้นทั้งหมด เช่น ท าวิจยัเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัคนในจงัหวดัของเราซ่ึงมีจ านวน
มาก เราก็จะไม่ใชข้อ้มูลกบัทุกคนในจงัหวดันั้น แต่เราจะใชข้อ้มูลกบัคนจ านวนหน่ึง ท่ีเป็นตวัแทน
ของคนในจงัหวดันั้นท่ีเราเรียกวา่ กลุ่มตวัอยา่ง และผลวจิยัท่ีไดจ้ากตวัแทน เราก็จะสรุปเป็นของคน
ในจงัหวดันั้น  ดงันั้นวธีิการท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงจ านวนท่ีจะเป็นตวัแทนของทุกหน่วยท่ีเช่ือถือไดน้บัวา่
มีความส าคญัถา้ตวัแทนไม่เป็นท่ีเช่ือถือหรือไม่เป็น ตวัแทนท่ีแทจ้ริงแลว้ ก็จะท าให้ผลของการวิจยั
ขาดความน่าเช่ือถือไปด้วย การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างและการเลือกกลุ่มตวัอย่างเพื่อใช้
ส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินการวิจยัเพื่อให้
ผูว้ิจยัสามารถก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างรวมทั้งสามารถเลือกตวัอย่างท่ีดีในการวิจยัได้อย่าง
เหมาะสม   

ความหมายของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การท่ีผูว้ิจยัจะด าเนินการวิจยักบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นจะตอ้งรู้ความหมายของค าต่อไปน้ีก่อน
เพื่อใหก้ารนิยามในงานวจิยัถูกตอ้ง ((ไพศาล วรค า, 2550: 81-82) 

 1. ประชากร (Population) หมายถึง กลุ่มของส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงไม่มีชีวิตท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ
ศึกษาซ่ึงสมาชิกแต่ละหน่วยของประชากรกลุ่มหน่ึงๆจะมีลกัษณะหรือคุณสมบติับางอยา่งร่วมกนั 
เช่นเช่น ถ้าผูว้ิจยัสนใจศึกษา “เจตคติประชาธิปไตยของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี” 
ประชากรก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทุกคน ถ้าผู ้วิจ ัยต้องการศึกษา “ความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิตในแม่น ้ าโขง” ประชากรก็เป็นส่ิงมีชีวิตทุกอย่างในแม่น ้ าโขง เป็นต้น 
โดยทัว่ไปการท าการศึกษากบัประชากรทั้งหมดนั้นเป็นเร่ืองยาก  การเก็บขอ้มูลกบัประชากรทุก
หน่วยอาจท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากและบางคร้ังเป็นเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจภายในเวลา
จ ากัด  การเลือกศึกษาเฉพาะบางส่วนของประชากรจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็น  เรียกว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งแต่ละหน่วยท่ีเป็นสมาชิกของประชากรนั้น เรียกวา่ หน่วยสมาชิก (Element) เป็นหน่วยท่ี 
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 ตอ้งการไดข้อ้มูลมาศึกษาหรือกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงวา่เป็นหน่วยท่ีจะให้ขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์จึง
เรียกหน่วยสมาชิกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ หน่วยของการวเิคราะห์ (Unit of Analysis) 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง สมาชิกบางส่วนของประชากรเป้าหมายท่ีไดรั้บการ
เลือกหรือสุ่มมาเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษา เช่น ถ้าประชากรเป็นนักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ทุกคน  กลุ่มตวัอยา่งจะเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานีบาง
คนท่ีผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลดว้ย ถา้ประชากรเป็นส่ิงมีชีวิตอย่างในแม่น ้ าโขง กลุ่มตวัอย่างจะเป็น
ส่ิงมีชีวติบางส่วนในแม่น ้ าโขง ท่ีผูว้ิจยัท าการสังเกต เป็นตน้ สมาชิกของกลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษา
นั้นอาจมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกันตามลักษณะของการวิจยัได้ เช่น หน่วยท่ีศึกษา ผูมี้ส่วนร่วมใน
การศึกษาแหล่งขอ้มูล เป็นตน้  

 3. กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) หมายถึง สมาชิกบางส่วนของประชากรเป้าหมายท่ี
น ามาใช้ในการศึกษา โดยท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถเลือกหรือสุ่มจากประชากรทั้งหมดได ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ข้อจ ากัดในการวิจัย เช่น ครูนักวิจัยจ า เป็นต้องใช้นักเรียนในห้องเรียนท่ีตนเองสอนเป็น
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหส้ามารถควบคุมตวัแปรต่างๆ ได ้เป็นตน้ ดงันั้นกลุ่มเป้าหมายจึงท าหนา้ท่ีเป็น
ตวัแทนของประชากรเช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยา่ง เพียงแต่ไม่สามารถเลือกหรือสุ่มมาเหมือนกบักลุ่ม
ตวัอยา่งไดเ้ท่านั้น ซ่ึงโดยทัว่ไปกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มท่ีมีอยู่แลว้ตามธรรมชาติ (Intact group) 

แต่ตอ้งไม่ใช่ประชากรทั้งหมดตามขอบเขตของการวจิยั  

 การใช้ค  าว่า “กลุ่มเป้าหมาย” ในการก าหนดขอบเขตของการวิจยันิยมใช้ในกรณีท่ีผูว้ิจยั  

ไม่สามารถระบุขอบเขตของประชากรไดช้ดัเจน และจ าเป็นตอ้งใชก้ลุ่มท่ีมีอยูแ่ลว้เป็นตวัแทน เช่น 
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงไม่สามารถระบุได้ชัดว่านักเรียนท่ีมีลักษณะ
เช่นเดียวกับกลุ่มท่ีผูว้ิจยัท าการศึกษานั้นมีก่ีคน แต่ผูว้ิจยัเช่ือว่ายงัมีกลุ่มลกัษณะน้ีอีกหลายกลุ่ม 
การศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายท่ีผูว้จิยัสอนจึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งเท่านั้น  
 4. หน่วยทีศึ่กษา (Subject) หมายถึง บุคคลหรือส่ิงท่ีผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลดว้ย ในการวิจยั
เชิงทดลอง หน่วยท่ีศึกษาก็คือ แต่ละบุคคลหรือส่ิงท่ีได้รับส่ิงทดลองและวดัพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะ ในบางการวิจัย หน่วยท่ีศึกษาอาจไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับส่ิงทดลองใดๆ แต่
พฤติกรรมของเขาในอดีตหรือปัจจุบนัถูกน ามาใช้เป็นขอ้มูล เช่น ผูว้ิจยัอาจใชค้ะแนนการทดสอบ
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เม่ือปีท่ีแลว้มาเป็นขอ้มูล ดงันั้นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เม่ือปีท่ีแลว้มาเป็นขอ้มูล ดงันั้นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก็เป็นหน่วยท่ีศึกษา  
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5. ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา (Participant) หมายถึง บุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษา 
หรือมีความหมายเช่นเดียวกบัหน่วยท่ีศึกษา เดิมนิยมใชค้  าน้ีในการวจิยัเชิงคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ แต่
ปัจจุบนันิยมใชท้ั้งในการวจิยัเชิงคุณภาพ และในการวจิยัเชิงปริมาณท่ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง  

 

ประเภทของประชากร 

 ประเภทของประชากรนั้นสามารถแบ่งตามเกณฑ์ดา้นต่างๆไดด้งัน้ี (ไพศาล วรค า, 2552: 

82-83 ; สุรวาท  ทองบุ, 2550: 70-72) 
 1. แบ่งตามขอบเขตดา้นปริมาณของประชากร สามารถแบ่งประชากรออกเป็น 2 ชนิดคือ 

     1.1 ประชากรท่ีมีจ านวนจ ากดั (Finite Population) เป็นประชากรท่ีสามารถนบัจ านวนได้
ครบถว้น เช่น นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ปีการศึกษา 2558 จ านวน  25,000 คน อาจารย์
ในมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  มีจ  านวน  800 คน  เป็นตน้ 

    1.2 ประชากรท่ีมีจ านวนไม่จ  ากดั (Infinite Population) เป็นประชากรท่ีไม่สามารถนบั
จ านวนไดค้รบถว้นหรือปริมาณมากจนไม่อาจนบัเป็นจ านวนได ้เช่น จ านวนหญา้ในสนามฟุตบอล
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี   ดอกบวัในทะเลบวัแดง จงัหวดัอุดรธานี เป็นตน้ ในการวิจยักลุ่มของ
ส่ิงต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีผูว้จิยัสนใจซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มของส่ิงของคนหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ มกัจะเรียกวา่
กลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target  Population) 

               2. แบ่งตามลกัษณะของสมาชิก สามารถแบ่งประชากรออกเป็น 2 ชนิดคือ 

     2.1 ประชากรเอกพนัธ์ (Homogeneous Population) หมายถึง ประชากรท่ีสมาชิกมี
ลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยลักษณะท่ีน ามาพิจารณานั้น จะต้องเป็นลักษณะท่ี
ท าการศึกษา เช่น ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนแห่งหน่ึง นกัเรียน  
มีระดบัสติปัญญาใกลเ้คียงกนั แสดงวา่ประชากรมีลกัษณะเป็นเอกพนัธ์ในเร่ืองสติปัญญา เป็นตน้ 

     2.2  ประชากรวิวิธพนัธ์ (Heterogeneous Population) หมายถึง ประชากรท่ีสมาชิกมี
ลกัษณะท่ีหลากหลายหรือแตกต่างกัน โดยมีลักษณะท่ีน ามาพิจารณานั้นจะต้องเป็นลักษณะท่ี
ท าการศึกษา เช่น นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี เป็นประชากรวิวิธพนัธ์เม่ือท าการศึกษา
ตามสาขาวชิาท่ีเรียน เน่ืองจากมีความหลากหลายในสาขาวชิาท่ีเรียน 

 3. แบ่งตามขอบเขตของการอา้งอิงผลการวจิยั สามารถแบ่งประชากรออกเป็น 2 ชนิดคือ 

     3.1 ประชากรเป้าหมาย (Target Population) หมายถึง ประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการอา้งอิง
ผลการวิจยัไปถึง ซ่ึงก็คือประชากรท่ีผูว้ิจยัคาดวา่จะสามารถสรุปอา้ง (Generalization) ผลการวิจยั
ไปถึงนัน่เอง 
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    3.2 ประชากรท่ีเขา้ถึง (Accessible Population) หมายถึง ประชากรท่ีผูว้ิจยัสามารถอา้ง
ผลการวจิยัไปใชไ้ดจ้ริง หรือสามารถสรุปอา้ง (Generalization) ผลการวจิยัไปถึง ตวัอยา่ง เช่น 

        ปัญหาการวิจยั: ผลของการใช้บทเรียนส าเร็จรูปท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในจงัหวดัอุดรธานี 

        ประชากรเป้าหมาย: นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในจงัหวดัอุดรธานีทุกคน 

        ประชากรท่ีเขา้ถึง: นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในอ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 

        กลุ่มตวัอยา่ง: นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  1 ห้องเรียน (จาก 
16 หอ้งเรียน) และโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 หอ้งเรียน (จาก 12 หอ้งเรียน)  
        จากตวัอย่างน้ีจะเห็นว่า ประชากรเป้าหมายนั้นจะกวา้งกว่าประชากรท่ีเขา้ถึง หรือ
ประชากรท่ีเขา้ถึงก็คือประชากรท่ีมีสมาชิกเป็นกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษานัน่เอง ส่วนการก าหนด
ขอบเขตของประชากรในการวจิยันั้น นิยมก าหนดประชากรในความหมายของประชากรเป้าหมาย 

 

ความจ าเป็นทีต้่องเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจยัโดยเฉพาะการวิจยัท่ีมีกลุ่มประชากรขนาดใหญ่จะมีความเป็นไปได้น้อยมากท่ี
ผูว้จิยัจะสามารถรวบรวมขอ้มูลจากทุกๆหน่วยของสมาชิกในกลุ่มประชากรไดแ้ละการเลือกสมาชิก
จ านวนหน่ึงจากกลุ่มประชากรหรืออีกนยัหน่ึงก็คือการเลือกตวัอยา่งมาใชใ้นการศึกษาวิจยัจึงเป็น
ทางเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับผูว้ิจยัซ่ึงถา้หากวา่ผูว้ิจยัมีเทคนิคหรือขั้นตอนต่างๆในการเลือกตวัอยา่ง
เป็นอยา่งดีแลว้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 38) 
  1. ประหยดัเงิน เวลา และแรงงานในการวจิยั เพราะการใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนนอ้ย 
จะท าใหส้ามารถรวบรวมขอ้มูลไดเ้ร็ว เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย 

 2. มีความเช่ือมั่น และมีความถูกต้องแม่นย  ามากกว่า เพราะการควบคุมความ
ถูกตอ้งในการจดักระท ากบักลุ่มท่ีมีจ  านวนนอ้ยจะง่ายและไดผ้ลดีกวา่กบักลุ่มประชากรทั้งหมด ซ่ึง
ถา้หากเราศึกษาจากประชากรทั้งหมด และควบคุมไม่ดีแลว้ก็จะท าใหข้าดความแม่นย  าไดง่้าย 

 3. ขอ้มูลบางอยา่งเราไม่สามารถศึกษาจากประชากรทั้งหมดได ้จะตอ้งศึกษาจาก
กลุ่มตวัอยา่งแทน เช่น แพทยต์อ้งตรวจเลือดคนไขจ้ะใชเ้พียงบางหยด ไม่ใช่จะตอ้งใชทุ้กหยดในตวั
คนไข ้
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ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่างทีด่ี 
 จากท่ีกล่าวมาแลว้วา่ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีความเป็นตวัแทนของประชากรและมีขนาดมากพอ
นั้น ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีดี มีดงัน้ี (ไพศาล วรค า, 2552: 85-86) 

1. มีคุณสมบัติตรงตามจุดประสงค์ของการวิจัย กลุ่มตวัอยา่งท่ีดีตอ้งสามารถให้ขอ้มูลได้
ตรงกบัค าถามการวจิยัหรือวตัถุประสงคข์องการวจิยั  เช่น การศึกษาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเอกชน กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจะตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ของโรงเรียนเอกชนเท่านั้น 

 2. เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร กลุ่มตวัอย่างท่ีดีตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีศึกษาเหมือนกับ
ประชากรมากท่ีสุด เช่น ในการศึกษาความคิดเห็นอย่างหน่ึงท่ีมีความเก่ียวข้องกับอาชีพใน
ประชากรมีอาชีพอะไรบา้ง กลุ่มตวัอยา่งตอ้งเป็นตวัแทนจากทุกกลุ่มอาชีพท่ีมีอยูใ่นกลุ่มประชากร 
เป็นตน้ 

 3. มีจ านวนทีเ่หมาะสม คือมีจ านวนไม่มากจนเกินไปจนท าให้มีปัญหาในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ทั้งปัญหาดา้นระยะเวลา แรงงานและงบประมาณท่ีใช ้แต่ก็ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยจนเกินไปจน
ท าใหเ้กิดปัญหาในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

 4. ได้มาอย่างมีหลักเกณฑ์หรือปราศจากอคติ (Unbiased) เช่น มีแบบแผนการสุ่มท่ีดี 
สมาชิกทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่ากนั เป็นตน้ 

 

ขั้นตอนในการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งมีขั้นตอนดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 45-55) 
             1. นิยามประชากรทีจ่ะเลอืกกลุ่มตัวอย่าง ผูว้จิยัจะตอ้งใหค้วามหมายให้ชดัเจนวา่ ประชากร
ท่ีจะศึกษาคืออะไร มีขอบเขตแค่ไหน มีคุณลกัษณะของสมาชิกเช่นไร ประชากรในการวิจยับาง
เร่ืองอาจเป็นประชากรท่ีมีจ านวนสมาชิกจ ากดั (Finite Population)  เช่น ประชากรนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ปีการศึกษา 2558 ประชากรในการวิจยับางเร่ืองเป็นประชากรท่ีมี
จ านวนสมาชิกไม่จ  ากดั (Infinite  Population)  เช่น  ประชากรนกในโลก ประชากรดวงดาวใน
ทอ้งฟ้า ฯลฯ ซ่ึงจะมีน้อยเร่ือง ในการวิจยับางเร่ืองจะมีประชากรเฉพาะท่ีชัดเจน เช่น การวิจยั
เก่ียวกบัวฒันธรรมของทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึง ประชากรก็คือประชาชนท่ีเป็นคนในทอ้งถ่ินนั้น แต่
ในบางคร้ังผูว้ิจยัอาจเลือกก าหนดประชากรท่ีจะศึกษาว่าจะศึกษากบัประชากรขนาดใหญ่ หรือ
ขนาดเล็กก็ได ้เช่น ประชากรนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้งประเทศ หรือประชากรนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      
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จงัหวดัอุดรธานี หรือประชากรนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล การเลือก
ประชากรท่ีมีขนาดใหญ่จะวางนัยทัว่ไป (Generalization) ได้กวา้งขวาง (ตามประชากร) แต่อาจ
เลือกกลุ่มตวัอย่างไดย้าก ใช้เวลา แรงงาน ค่าใช้ง่ายมากเพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของ
ประชากร การเลือกประชากรท่ีมีขนาดเล็ก มกัเลือกกลุ่มตวัอยา่งไดส้ะดวก ทุ่นเวลาค่าใชจ่้าย และ
แรงงาน แต่จะวางนยัทัว่ไปไดแ้คบ เช่น ถา้ประชากรเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียน
แห่งอ่ืนท่ีอยูใ่นอุดรธานีได ้      
              2. ก าหนดลักษณะข้อมูลที่จะรวบรวม ผูว้ิจยัจะตอ้งก าหนดไวก่้อนวา่ตอ้งการทราบขอ้มูล
ดา้นใดบา้ง เรียงล าดบัความส าคญัตามจุดมุ่งหมายในการวจิยั        
             3.  ก าหนดวธีิการในการวดั หลงัจากท่ีก าหนดลกัษณะขอ้มูลท่ีจะท าการรวบรวมในขั้นท่ี 2 

แลว้ ขั้นต่อมาผูว้จิยัจะพิจารณาและก าหนดวธีิการในการวดั และเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูลตามเทคนิคของการรวบรวมขอ้มูลประเภทนั้นๆ                                                                     
              4. ก าหนดหน่วยของการสุ่มตัวอย่าง ก่อนท่ีจะเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัจะตอ้งก าหนด
หน่วยของการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling  Unit) ไวใ้ห้ชดัเจน การสุ่มจะตอ้งสุ่มจากหน่วยของการสุ่ม
ตัวอย่างนั้ น และในการวิเคราะห์ค่าสถิติในการทดสอบสมมติฐาน โดยหลักการแล้วจะต้อง
วิเคราะห์จากขอ้มูลหน่วยของการสุ่มตวัอยา่งในกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มมาได ้กรณีประชากรท่ีมุ่งศึกษา
คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตการศึกษา 10 ถา้หน่วยของการสุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียน   
การสุ่มจะตอ้งสุ่มนักเรียนจากรายช่ือทั้งหมดตามจ านวนท่ีตอ้งการ ในการวิเคราะห์ค่าสถิติก็ใช้
คะแนนของนกัเรียนแต่ละคน ถา้หน่วยของการสุ่มตวัอยา่งเป็นโรงเรียน การสุ่มจะตอ้งสุ่มโรงเรียน
จากรายช่ือโรงเรียนทั้งหมดและการวเิคราะห์ค่าสถิติใชค้ะแนนเฉล่ียของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ของแต่ละโรงเรียนเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ ในทางปฏิบติัผูว้ิจยับางคนสุ่มโดยใช้โรงเรียน 
หรือห้องเรียน หรือจงัหวดั เป็นหน่วยงานการสุ่มขั้นแรก เพื่อให้วงของกลุ่มตวัอย่างจ ากดัลงไป
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนั้ น จึง สุ่มโดยใช้นัก เ รียนเป็นหน่วยของการสุ่ม                     
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลก็ใชค้ะแนนของนกัเรียนแต่ละคนเป็นหน่วยในการวเิคราะห์ ลกัษณะดงักล่าว
น้ีจะไม่ตรงกบัหลกัการในการสุ่มโดยสมบูรณ์ แต่ก็ใหค้วามสะดวกแก่ผูว้จิยั 

               5. วางแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจยัพิจารณาว่าจะเลือกกลุ่มตวัอย่างจ านวนเท่าใด       
ใช้วิธีเลือกแบบใด จึงจะเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร ทั้งน้ีจะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเหล่านั้นประกอบกนัไปดว้ย  
               6. ท าการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง ในขั้นสุดทา้ยผูว้จิยัจะท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจริง ตามแผนท่ี
วางไวใ้นขั้นท่ี  5 ในรายงานการวจิยัควรระบุประชากรและกลุ่มตวัอยา่งใหช้ดัเจน  
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ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นตวัแทนของประชากรท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ใน
การศึกษา การเ ลือกก ลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า  “Sampling” หมายถึง                 

การด าเนินการท่ีท าให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอย่างหรือ “Simple” จึงไม่ควรใช้ค  าว่า “การสุ่ม” เน่ืองจาก
การไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งนั้นอาจจะสุ่มมาหรือเลือกมาก็ได ้นอกเสียจากวา่การไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง
มานั้นอาศยัหลกัของความน่าจะเป็นหรือเลือกมาอย่างสุ่ม (Random Sampling) การเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างนั้นมีเป้าหมายหลกัอยูท่ี่การไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของประชากรอยา่งแทจ้ริง 
หากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าไม่ไดเ้ป็นตวัแทนท่ีแทจ้ริงของประชากรจะท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนใน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Error) ข้ึน ซ่ึงเป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากหน่วยท่ี
ท าการศึกษา ดงันั้นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจึงควรเลือกอย่างสุ่ม หรืออาศยัหลกัการของความน่าจะ
เป็น เพื่อกระจายความคลาดเคล่ือนในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง หรือให้มีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด 
ซ่ึงจะท าให้การสรุปขอ้อา้งอิง (Infer) ผลการศึกษาไปยงัประชากรเป้าหมายโดยวิธีการทางสถิติท่ีมี
ความถูกตอ้งมากท่ีสุด การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและวธีิการทางสถิติมีความสัมพนัธ์กนัดงัภาพท่ี 5.1 

 

 

ภาพท่ี 5.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งประชากรกบักลุ่มตวัอยา่งในเชิงสถิติ 

 

 

 

 

 

                                                              อาศยัความน่าจะเป็น 

การใชส้ถิติเชิงพรรณนา                                                                                                               ใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

ใชก้ารประมาณค่า 

 หรือการทดสอบสมมติฐาน 

 

 

การตดัสินใจ การพยากรณ์ 

ใชส้ถิติอา้งอิง 

ประชากร ตวัอยา่ง 

ค่าพารามิเตอร์ 

( µ, 2,  ) 

ค่าสถิติ 

( 𝑋 ,𝑠2, r ) 

การเลือกตวัอยา่ง 
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 

 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างก็คือจ านวนสมาชิกกลุ่มตวัอย่าง ในการวิจยัท่ีจะศึกษากับกลุ่ม
ตวัอย่างผูว้ิจยัจะตอ้งก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอย่างว่าจะใช้จ  านวนเท่าใด การใช้กลุ่มตวัอย่าง
จ านวนนอ้ยจะท าให้โอกาสท่ีจะเกิดความคลาดเคล่ือนมีมาก การใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากจะท า
ให้โอกาสท่ีจะเกิดความคลาดเคล่ือนมีน้อย ในการวางแผนรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยั
จะตอ้งพิจารณาและตดัสินใจเลือกวิธีเลือกตวัอยา่งและก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างหรือจ านวน
กลุ่มตัวอย่างค าถามท่ีพบบ่อยท่ีสุดก็คือ "ผู ้วิจ ัยจะต้องก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่าใด"              

(Naing et al, 2006: 9) จึงจะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเพียงพอส าหรับตอบค าถามหรือปัญหา ในการศึกษา
วิจยันั้นค าตอบก็คือผูว้ิจยัควรใช้หลกัทัว่ไปในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคือก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้(The Largest Sample) เพราะวา่จ านวนดงักล่าว 

น้ีจะเป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรท่ีดีท่ีสุดของการวิจยัท่ีผูว้ิจยัจะด าเนินการไดน้ั่นเอง แต่การ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งยงัจะตอ้งมีขอ้ควรค านึงถึงอีกหลายประการ ดงัน้ี(สมบติั  ทา้ยเรือค า, 

2551: 46 ; อุทุมพร (ทองอุทยั) จามรมาน, 2532: 22) 

 1. ประเภทของการวิจยั (The Type of Research) ยกตวัอยา่ง เช่นหากเป็นการวิจยัเชิง
ทดลองขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งมีไม่มากนกัการใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากจะก่อให้เกิดผลเสีย
มากกวา่ผลดีเพราะยากต่อการควบคุมสภาพของการทดลอง  แต่ในทางกลบักนัถา้หากเป็นการวิจยั
เชิงส ารวจขนาดของกลุ่มตวัอยา่งยิง่มากก็ยิง่ใหผ้ลการวจิยัท่ีน่าเช่ือถือ 

 2. สมมติฐานของการวิจยั (Research  Hypothesis) ยกตวัอย่างเช่นถา้หากผูว้ิจยัตอ้งการ
คน้พบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีไม่สูงมากนักก็อาจเลือก
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งให้มากเท่าท่ีจะสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดก้็พอ (as Large a Sample as 

Possible) 

 3. งบประมาณส าหรับใชจ่้ายในการท าวิจยั (Financial Constraints) ค่าใช้จ่ายในการวิจยั
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งค านึงถึงอย่างยิ่ง เพราะถา้มีขนาดกลุ่มตวัอยา่งมากค่าใชจ่้ายก็มากข้ึนตามแต่หากมี
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยก็ใชง้บประมาณนอ้ยลงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท าวิจยัของนกัศึกษาเพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงของการเรียนตามหลกัสูตรท่ีตอ้งใชง้บประมาณของตวัเองจ าเป็นตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งนอ้ย
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

 4. เวลาและบุคลากรหากผูว้ิจยัใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวนมากจะตอ้งใช้เวลาและบุคลากร
จ านวนมากหากลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งให้นอ้ยลงผูว้ิจยัก็จะประหยดัเวลาและบุคลากรในการท างาน  
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 5. ความส าคญัของผลการวิจยั (Importance of Result) ในการวิจยัเพื่อส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

(Exploratory  Research) ผูว้ิจยัอาจจะใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มากนกัก็ไดเ้พราะผลการวิจยัยงัไม่มี
ความส าคญัมากนกัและหากมีขอ้ผดิพลาดก็ยงัเป็นท่ียอมรับไดใ้นทางตรงกนัขา้มหากเป็นงานวิจยัท่ี
มีความส าคญัเช่นการด าเนินโครงการท่ีมีมูลค่าสูง ๆ หรือการวิจยัท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตของคน
จ าเป็นจะตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากเพื่อความเช่ือมัน่ในขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง 

 6. จ  านวนตวัแปรท่ีศึกษา (Number of  Variable) ถา้การวิจยัตอ้งการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั
ตวัแปรตามหลายๆตวัขนาดของกลุ่มตวัอย่างก็มีความจ าเป็นตอ้งมีจ านวนมากเพื่อจะไดค้รอบคลุม
ตวัแปรต่างๆท่ีตอ้งการวจิยัเหล่านั้น 

 7. วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล (Methods of  Data Collection) ถา้วิธีการวิจยัและการเก็บขอ้มูล
นั้นๆไม่สามารถให้ความแน่นอนและความเช่ือมัน่ท่ีดีพอ และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีควรจะใช้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีจ  านวนค่อนขา้งมาก เพื่อชดเชยขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จะตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่าง
จ านวนมาก เน่ืองจากมีขอ้ผิดพลาดจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีอาจจะไดม้าไม่ครบถว้นแต่ถา้หาก
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ขอ้มูลท่ีไดจ้ะมีความถูกตอ้งสมบูรณ์น่าเช่ือถือ
มากกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แต่การสัมภาษณ์จ าเป็นต้องใช้เวลาและ
บุคลากรจ านวนมาก ดงันั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งนอ้ยกวา่การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

 8. ความตอ้งการได้รับผลการวิจยัท่ีแม่นย  า (Accuracy Results) ถา้หากผูว้ิจยัตอ้งการ
งานวจิยัท่ีมีความเช่ือมัน่ท่ีค่อนขา้งสูง และสามารถอภิปรายผลไดด้ว้ยความมัน่ใจ วา่เป็นตวัแทนท่ีดี
ของประชากรแล้วขนาดของกลุ่มตวัอย่างก็ควรจะมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนไปดว้ย เช่น กลุ่มตวัอย่าง
ส าหรับผลการวิจยัท่ีตอ้งการความเช่ือมัน่ .01 จะตอ้งมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งส าหรับผลการวจิยัท่ีตอ้งการความเช่ือมัน่ .05 

 9. ธรรมชาติของประชากร (Nature of  Population) ถา้ประชากรมีความเป็นเอกพนัธ์มาก
ความแตกต่างกนัของสมาชิกจะมีนอ้ย นัน่คือมีความแปรปรวนนอ้ยก็ใชก้ลุ่มตวัอยา่งนอ้ยได ้แต่ถา้
ประชากรมีลกัษณะเป็นววิธิพนัธ์ความแตกต่างกนัของสมาชิกมีมากความแปรปรวนมีมาก ก็ควรใช้
จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งมาก  
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แนวทางในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง คือ จ านวนสมาชิกของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั โดยผูว้ิจยัจะตอ้ง
ก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอย่างว่าจะใช้จ  านวนเท่าใด การใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวนน้อย จะท าให้
โอกาสท่ีจะเกิดความคลาดเคล่ือนมีมาก การใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวนมากจะท าให้โอกาสท่ีจะเกิด
ความคลาดเคล่ือนมีน้อย ดงัภาพท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนกลุ่มตวัอย่างกบัขนาดของ
ความคลาดเคล่ือน (สมบติั  ทา้ยเรือค า, 2551: 46) 

 

         มาก 

 

 

 

ความคลาดเคลือ่น 

 

 

 

 

                           น้อย                  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง          มาก 

 

ภาพท่ี 5.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกบัขนาดของความคลาดเคล่ือน 

 

จากภาพท่ี 5.2 จะเห็นว่า เม่ือกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนน้อย ค่าความคลาดเคล่ือนจะมีมาก 
ค่าสถิติท่ีค  านวณจากกลุ่มตัวอย่าง จะแตกต่างไปจากค่าพารามิเตอร์ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะของ
ประชากร แต่เม่ือกลุ่มตวัอย่างเพิ่มข้ึนค่าความคลาดเคล่ือนจะลดลง ค่าสถิติท่ีค  านวณจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง จะใกลเ้คียงกบัค่าพารามิเตอร์ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ถา้ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากจะดีกวา่การ
ใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวนน้อย แต่อย่างไรก็ตามการใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวนมากย่อมจะส้ินเปลือง
ค่าใช้จ่ายเวลาและแรงงานมาก จึงพยายามเลือกจ านวนน้อยท่ีสุดแต่ให้ได้ผลเช่ือถือได้มากท่ีสุด    
นัน่คือมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด  
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แนวทางเบือ้งต้นในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในงานวจิัยทางสังคมศาสตร์  
1.ใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie  & Morgan (1970: 607-610) และ Yamane (1973:      

1110 - 1111) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 43) 

 

ตารางท่ี 5.1 จ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของ Krejcie and Morgan ท่ีจะสุ่ม 

                   จากประชากรดงักล่าว 

 

จ านวน
ประชากร 

กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 

จ านวน
ประชากร 

กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 

จ านวน
ประชากร 

กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 

จ านวน
ประชากร 

กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

110 

120 

130 

140 

10 

14 

19 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

59 

63 

66 

70 

73 

76 

80 

86 

92 

97 

103 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

108 

113 

118 

123 

127 

132 

136 

140 

144 

148 

152 

155 

159 

162 

165 

169 

175 

181 

186 

191 

196 

201 

205 

460 

480 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1,000 

1,100 

1,200 

1,300 

1,400 

1,500 

1,600 

1,700 

1,800 

1,900 

2,000 

210 

214 

217 

226 

234 

242 

248 

254 

260 

265 

269 

274 

278 

285 

291 

297 

302 

306 

310 

313 

317 

320 

322 

2,200 

2,400 

2,600 

2,800 

3,000 

3,500 

4,000 

4,500 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

9,000 

10,000 

15,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

75,000 

100,000 

327 

331 

335 

338 

341 

346 

351 

354 

357 

361 

364 

367 

368 

370 

375 

377 

379 

380 

381 

382 

384 
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 จากตารางท่ี 5.1  ถา้ประชากรมีจ านวน 300 คน ผูว้ิจยัจะตอ้งเลือกกลุ่มตวัอยา่งอย่างนอ้ย
จ านวน 169 คน ถา้ประชากรมี 2,200 คน ผูว้ิจยัจะตอ้งเลือกกลุ่มตวัอย่างมาอยา่งนอ้ยจ านวน 327 

คน และถา้ประชากรมี 75,000 คน ผูว้จิยัจะตอ้งเลือกกลุ่มตวัอยา่งมาอยา่งนอ้ย 382 คน  
 

ตารางท่ี 5.2  จ  านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากตาราง Yamane ท่ีความเช่ือมัน่ 95%  

         Sample Size (n) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนต่างๆ 

Sample Size (n) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนต่างๆ 

Size of 

Population(N) 
±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10% 

500     222 83 

1,000    385 206 91 

1,500   938 441 316 94 

2,000   714 476 333 95 

2,500  1,250 769 500 345 96 

3,000  1,364 811 517 353 97 

3,500  1,458 843 530 359 97 

4,000  1538 870 541 364 98 

4,500  1,607 891 549 367 98 

5,000  1,667 909 556 370 98 

6,000  1,765 938 566 375 98 

7,000  1,842 959 574 378 99 

8,000  1,905 976 580 381 99 

9,000  1,957 989 584 383 99 

10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 

15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 

20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 

25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 

50,000 8,333 1,381 1,087 617 397 100 

100,000 9,001 2,439 1,099 621 398 100 

∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100 
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 จากตาราง 5.2 ถา้ประชากรมีจ านวน 2,000 คนท่ีความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้มี 

ความคลาดเคล่ือนได ้5%  ผูว้จิยัจะตอ้งเลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ยจ านวน 333 คนหรือถา้ประชากร
มี 100,000 คน ท่ีความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคล่ือนได้ 5% ผูว้ิจยัจะตอ้งเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งนอ้ยจ านวน  398  คน 

ขอ้ควรทราบในการใชต้ารางส าเร็จรูปของ Yamane เหมาะส าหรับขอ้มูลประเภทต่อเน่ือง
(Continuous  Data) เช่น คะแนนสอบ น ้ าหนกั ส่วนสูงฯลฯ และผูใ้ช้ตอ้งประมาณขนาดของ
ประชากร (N)และความคลาดเคล่ือนก่อน (อุทุมพร (ทองอุทยั) จามรมาน, 2532: 29 )ทั้งน้ีขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้ในตารางนั้นเป็นการค านวณจากสูตรของ Yamane ท่ีปรับค่า Z เช่น ท่ี 

ความเช่ือมัน่ 95% มีการก าหนดค่า Z=2 และท่ีความเช่ือมัน่ 99% มีการก าหนดค่า Z=3 ดงันั้นค่าท่ี
ก าหนดไวใ้นตารางจึงมีจ านวนมากกวา่การค านวณจากสูตรซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป 

 2. ใชสู้ตรค านวณมีผูเ้สนอสูตรการค านวณไวห้ลายคนดงัน้ี 

 2.1 กรณีทราบจ านวนประชากรค านวณโดยใชสู้ตรของ Yamane (Yamane, 1967: 886)  

 

   

 

 




 

2

o 2 2

Z (1 ) N
n

Z (1 ) N  
 

 เม่ือ o
n   =  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

     = 0.50 

    z   = ค่าจากการเปิดตาราง z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด 

    N = จ  านวนประชากร 

     = สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ีผูว้จิยัยอมใหเ้กิดข้ึนได ้

 

ตัวอย่างที่ 5.1  ผูว้ิจยัจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนเท่าใดถา้มีประชากร 5,000 คนเม่ือผูว้ิจยั
ก าหนดสัดส่วนของประชากรเท่ากบั 0.50 ตอ้งการระดบัความมัน่ใจ 99% และยอมให้เกิด 

ความคลาดเคล่ือนได ้5%    = .50  N = 5,000 และท่ีระดบัความมัน่ใจ 99%    z = 2.58 

 

 
 

2

o 2 2

( 2.58 ) (.50 )5, 000
n 587.44

( 2.58 ) (.50 )(1 .50 ) 5, 000 (.50 )  
                    ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 588 คน 
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 2.2 กรณีทราบจ านวนประชากรค านวณโดยใชสู้ตรของ Cochran (Cochran, 1977: 75) 

เป็นสูตรท่ีเหมาะส าหรับการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
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เม่ือ  n  =  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  N  =  จ านวนประชากร 

  t  =  ค่า t ในตาราง t ปกติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด 

  p =  โอกาสท่ีจะเกิดสูงสุดมีค่าเท่ากบั .50 

  q  =  โอกาสท่ีจะไม่เกิดสูงสุดมีค่าเท่ากบั .50 หรือเท่ากบั 1-p 

  d  =  สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ีผูว้จิยัยอมใหเ้กิดข้ึนได ้

 

 ตัวอย่างที่ 5.2  (ใชโ้จทยจ์ากตวัอยา่งท่ี 5.1) 

   N = 5,000 และท่ีระดบัความมัน่ใจ  99% t = 2.58 , d = .05 
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     ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 1,177 คน 

 

 2.3 กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรแน่นอนหรือประชากรมีจ านวนมากค านวณโดยใช้
สูตรอยา่งง่าย (Daniel, 1995: 180) เป็นสูตรท่ีเหมาะส าหรับการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
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 เม่ือ  n  =  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  p  =  โอกาสท่ีจะเกิดสูงสุดมีค่าเท่ากบั .50 

  d  =  สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ีผูว้จิยัยอมใหเ้กิดข้ึนได ้

  z  = ค่าจากการเปิดตาราง z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด 

 

 ตัวอย่างที ่5.3 ผูว้จิยัจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนเท่าใดถา้ผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรและ
ก าหนดสัดส่วนของประชากรเท่ากบั .50 ตอ้งการระดบัความมัน่ใจ 99% และยอมให้เกิด 

ความคลาดเคล่ือน 5% 

   ความเช่ือมัน่ 99% ,      Z = 2.58 

   ความคลาดเคล่ือน 5%     d = .05 

          p = .50     q = .50 

 

    

   

 




2

2

.50 1 .50 2.58
n 

.05  
 

    

   
 

.50 .50 ) 6.6564
  

.0025  
           = 665.64 

      ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 666 คน 

                   
                3. การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ กรณีน้ีผูว้ิจยัตอ้งทราบจ านวนประชากร
ท่ีค่อนขา้งแน่นอนเสียก่อนแลว้จึงค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากเกณฑ์ต่อไปน้ี   
เกณฑใ์นการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 42-46). 

จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลกัร้อย  ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 15-30% 

จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลกัพนั  ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 10-15% 

จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลกัหม่ืน  ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  5-10% 

ตัวอย่างที ่5.4 จ านวนประชากรมี   400     คน จะใชก้ลุ่มตวัอยา่ง   60-120    คน 

 จ านวนประชากรมี   1,500 คน จะใชก้ลุ่มตวัอยา่ง   150-225    คน 

 จ านวนประชากรมี   8,000 คน จะใชก้ลุ่มตวัอยา่ง   800-1,200    คน 

 จ านวนประชากรมี  60,000 คน จะใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 3,000-6,000  คน 
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เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 

 เทคนิคการสุ่มตวัอยา่งมีอยู ่2 แบบคือแบบใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Sampling) และ
ไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ดงัน้ี (สุชาดา  บวรกิติวงศ,์ 2548: 120 – 122,

ไพศาล วรค า, 2550: 90-98)    

          1. การเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น  (Non-Probability Sampling) เป็นการเลือก
ตวัอย่างโดยท่ีสมาชิกทุกหน่วยมีโอกาสถูกเลือกไม่เท่ากนัเป็นการเลือกท่ีไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะ
เป็นแต่มกัจะใชห้ลกัการและเหตุผลหรือวจิารณญาณของผูว้ิจยัโดยเลือกให้สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีผูว้ิจยั
สนใจศึกษาการเลือกโดยวิธีน้ีผูว้ิจ ัยเพียงแต่ก าหนดขอบเขตของประชากรท่ีจะศึกษาเท่านั้ น 

การเลือกตวัอยา่งท่ีไม่ใชค้วามน่าจะเป็นมีหลายวธีิดงัน้ี     

 1.1 การเลือกโดยความบงัเอิญ (Accidental   Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ผูว้ิจ ัยไม่ได้มีเจตนาว่าจะเก็บข้อมูลกับใคร แต่ข้ึนอยู่กับความบังเอิญของปรากฏการณ์ เช่น 
การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมชมนิทรรศการอย่างหน่ึง ผูว้ิจยัตอ้งการไดข้อ้มูลจากผูท่ี้ไดช้ม
นิทรรศการจริง ๆ จึงใช้วิธีน าแบบสอบถามไปเฝ้าแจกตามจุดต่าง ๆ ท่ีมีการจดันิทรรศการ ผูท่ี้เขา้
ชมนิทรรศการในช่วงเวลาท่ีผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นก็จะไดเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
ซ่ึงจะเห็นวา่ผูว้จิยัไม่ไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งไวล่้วงหนา้ ตวัอยา่งท่ีถูกเลือกเป็นเพราะความบงัเอิญท่ี
เขา้มาชมนิทรรศการในช่วงเวลานั้น   เป็นตน้      

 1.2  การเลือกแบบโควตา้หรือการเลือกโดยก าหนดสัดส่วน (Quota Sampling) เป็น
วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัหลกัของความน่าจะเป็นได ้
แต่ยงัต้องการกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของประชากรทั้งหมดอยู่ จึงมีการแบ่งกลุ่มประชากร
ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามคุณลกัษณะท่ีส าคญัของประชากร แลว้ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่าง
ตามท่ีตอ้งการ จากนั้นท าการเลือกตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มยอ่ยนั้น โดยวธีิการเลือกท่ีไม่อาศยัหลกัของ
ความน่าจะเป็น เพื่อเป็นตวัแทนของประชากรแต่ละกลุ่มยอ่ยนั้นตามจ านวนท่ีตอ้งการ เช่น ผูว้ิจยั
ตอ้งการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี จ านวน 450 คน ท่ีมาจากสาขาต่างๆ ในคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัโดยคิดตามสัดส่วน
ของนกัศึกษาในแต่ละสาขา  ได้ตวัแทนจากสาขาวิทยาศาสตร์  จ  านวน 40 คน คณะสังคมศึกษา
จ านวน 25 คน สาขาภาษาไทย จ านวน 45 คน สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จ านวน 60 คน ในกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวนน้ีผูว้ิจยัต้องการผูท่ี้สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาการท าวิจัยได้ ผูว้ิจยัจึงใช ้      
การเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง เป็นตน้       
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 1.3 การเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีช้ีเฉพาะลงไปว่าตอ้งการใครหรือกลุ่มไหนบา้งท่ีสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีผูว้ิจยัศึกษาได ้
เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีข้ึนอยูก่บัความรู้ของผูว้จิยัเก่ียวกบัประชากร เพราะผูว้จิยั     เป็นผูต้ดัสิน
วา่ใครเป็นผูท่ี้มีสารสนเทศท่ีผูว้จิยัตอ้งการมากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ีก็จะถูกเลือกมาศึกษาในเชิง
ลึก  เช่น ในการวิจยัเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอน การศึกษาหรือสังเกตจากครูท่ีมีความเช่ียวชาญ
หรือครูต้นแบบน่าจะได้สารสนเทศท่ีถูกต้องและดีกว่าศึกษาจากครูทัว่ๆ ไป หรือในการศึกษา
ประสิทธิภาพของโรงเรียน การศึกษาหรือการสัมภาษณ์จากผูบ้ริหารหรือครูท่ีมีประสบการณ์มา
ยาวนานก็น่าจะมีสารสนเทศท่ีดีกว่า เป็นตน้ การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงน้ีหากผูว้ิจยัไม่มี
ความรู้เก่ียวกบัประชากรมากนกั ก็อาจจะอาศยัผูรู้้ช่วยใหค้  าแนะน าวา่ควรเก็บขอ้มูลกบัใครบา้ง โดย
ให้ผูรู้้แนะน าต่อเป็นทอดๆ จนกว่าจะไดก้ลุ่มตวัอย่างตามท่ีตอ้งการ เทคนิคน้ีเรียกวา่  เทคนิคกอ้น
หิมะ (Snowball  Technique) การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงไม่ค่อยใชก้นัในการวิจยัเชิงปริมาณ
ส่วนใหญ่จะใชใ้นการวจิยัเชิงคุณภาพมากกวา่  

             แต่ในทางการเรียนการสอนผูว้จิยัใชใ้นกรณีตอ้งการใชห้อ้งเรียนตนเองเป็นทดลอง
สอน เช่น ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
จ าปีศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 12 ห้อง จ านวน 
189 คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนบา้นโนนม่วง อ าเภอ ศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานีจ านวน 1 ห้อง จ านวน 21 คน 
ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง  
 1.4  การเลือกตวัอยา่งแบบลูกโซ่หรือโดยวิธีบอกต่อ (Chain or Snowball Sampling) 

เป็นการเลือกตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัไม่ทราบประชากรท่ีชดัเจน จึงเร่ิมตน้ดว้ยการสัมภาษณ์ผูรู้้เพียงไม่ก่ี
ราย แลว้จึงให้ผูรู้้เหล่านั้นแนะน าต่อว่าควรไปสัมภาษณ์ใครท่ีจะเป็นผูมี้ประสบการณ์ในเร่ืองนั้น
จริงๆท่ีผูว้จิยัสนใจศึกษา การสุ่มแบบน้ีเรียกอีกช่ือวา่ การสุ่มตวัอยา่งแบบบอกต่อ 

 1.5 การเลือกตามความสะดวก (Convenience Sampling) ) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีผูว้จิยัเลือกเองตามความสะดวกและง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูล เช่น นกัเรียนในโรงเรียนหรือในชั้น
เรียนท่ีตนเองสอน เป็นตน้ การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบน้ีมีขอ้เสียคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดอ้าจจะไม่เป็น
ตวัแทนท่ีดีของประชากรก็ได ้ซ่ึงจะท าใหผ้ลการวจิยัมีความล าเอียง (Biased) เช่น    การวิจยัเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพการสอนท่ีข้ึนกบัการมีส่วนร่วมของครู ซ่ึงในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนั การเลือก
กลุ่มตวัอยา่งในบางพื้นท่ีมาศึกษา ผลการวิจยัท่ีไดอ้าจแตกต่างจากผลการวิจยัในพื้นท่ีอ่ืนๆ เป็นตน้ 
ส่วนข้อดีก็คือ ผูว้ิจ ัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ประหยดัและสะดวก          
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การเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามสะดวกน้ีจะมุ่งท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง
มากกว่ามุ่งสรุปอา้งผลการวิจยัไปยงัประชากรโดยรวม สมมติว่าผูว้ิจยัท าการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กบัระดบัสติปัญญา โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนประถมศึกษาเพียง
โรงเรียนเดียว เม่ือท าการวิจยัเสร็จส้ิน ผลปรากฏว่า ความคิดสร้างสรรค์กับระดับสติปัญญามี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง หรือเด็กม่ีมีระดบัสติปัญญาสูงกวา่มีแนวโนม้ท่ีจะมีความคิด
สร้างสรรคสู์งกวา่เด็กสูงกวา่เด็กท่ีมีระดบัสติปัญญาต ่ากวา่แต่เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั
ได้มาโดยไม่อาศยัหลกัของความน่าจะเป็น จึงอาจท าให้มีขอ้สงสัยว่า ผลการศึกษาดงักล่าวจะมี
ความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และสามารถสรุปอา้งอิงไดห้รือไม่ ค  าตอบก็คือ ผลการวิจยัดงักล่าวมีความ
ถูกตอ้งในบริบทท่ีท าการศึกษาหรือคลา้ยคลึงกนั  เช่น ถา้โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นเขตพื้นท่ี
ท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิจสังคมระดบัต ่า  ผลการวิจยัท่ีไดก้็สามารถสรุปอา้งไปยงัโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ในพื้นท่ีท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิจสังคมระดบัต ่าเช่นเด่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งได ้แต่จะไม่สามารถสรุปอา้ง
ไปยงัโรงเรียนท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิจสังคมระดบักลางหรือสูงได ้ดงันั้นผลการวิจยัดงักล่าวจึงมี
ความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้เพียงแต่มีขอ้จ ากดัในการสรุปอา้งอิงเท่านั้นเอง 

 2. การเลือกตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งท่ี
ค านึงถึงความน่าจะเป็น หรือโอกาสท่ีแต่ละหน่วยตวัอย่างจะถูกเลือก การสุ่มตวัอย่างวิธีน้ีให้ผล
น่าเช่ือถือ มกัท าให้ไดต้วัอยา่งท่ีไม่เอนเอียงและเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร การสุ่มตวัอยา่งแบบ
ใชค้วามน่าจะเป็นมีหลายวธีิดงัน้ี  

    2.1 การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นวิธีการสุ่มท่ีสมาชิกทุก
หน่วยในประชากรมีอิสระและมีโอกาสถูกเลือกเท่าเทียมกนั หรือเป็นการสุ่มจากประชากรโดยตรง 
ดังนั้ น ผูว้ิจ ัยจะต้องทราบรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิกทุกหน่วยในประชากรนั้นว่ามีก่ีคน ช่ือ
อะไรบา้ง การสุ่มอยา่งง่ายจึงนิยมใชก้บักลุ่มประชากรท่ีมีจ านวนไม่มากนกั เช่น การสุ่มผูป้กครอง
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  มาจ านวน 80 คน จากผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
จ  านวน 100 คน เพื่อท าการสัมภาษณ์ เป็นตน้ วธีิการท่ีใชใ้นการสุ่มอยา่งง่ายมีอยู ่ 3 วธีิ คือ 

    2.1.1 การใชว้ธีิจบัสลาก โดยเร่ิมจากการเขียนสลากรายช่ือหรือเลขประจ าตวัของ
สมาชิกทุกหน่วยในประชากรใส่กระดาษ 1 แผ่นต่อสมาชิก 1 หน่วย แลว้น าใส่ลงในกล่อง เขย่า
กล่องเพื่อให้ไดส้ลากคละกนั แลว้จบัสลากข้ึนมาทีละใบจนครบจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนดไว้
   2.1.2 การใชต้ารางเลขสุ่ม (Table  of  Random Numbers) วิธีการน้ีตอ้งอาศยั
ตารางเลขสุ่ม ซ้ึงเป็นตารางท่ีบรรจุตวัเลขท่ีเกิดจากสมการทางคณิตศาสตร์ ท าให้ไดต้วัเลขท่ีเกิด
ข้ึนมาอย่างไม่เป็นระบบจ านวนมาก และได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่ามีความเป็นเลขสุ่มจริง 
ตารางเลขสุ่มท่ีปรากฏในเอกสารหรือต าราต่างๆ อาจแตกต่างกนัไป แต่ก็จะมีคุณสมบติัความเป็น
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เลขสุ่มเท่าเทียมกนั ส่วนหน่ึงของตารางเลขสุ่มแสดงในตารางท่ี 5.3  ส่วนวิธีการใชต้ารางเลขสุ่มมี
ขั้นตอนดงัน้ี              

2.1.2.1 ก าหนดหมายเลขใหก้บัสมาชิกแต่ละหน่วยของประชากร 

  2.1.2.2 ถา้ตารางเลขสุ่มมีมากวา่ 1 หนา้ใหจ้บัสลากเลขหนา้ท่ีจะใชก่้อน 

  2.1.2.3 สุ่มจุดเร่ิมตน้ในหน้าท่ีจะใช ้โดยอาจจะสุ่มจรดดินสอลงในตารางเลขสุ่ม 
แลว้ใชต้วัเลขตรงจุดท่ีจรดดินสอลงไปเป็นจุดเร่ิมตน้ 

  2.1.2.4 ก าหนดแนวการอ่านหมายเลขในตารางเลขสุ่มว่าจะอ่านในแนวใด เช่น 
แนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยง เป็นตน้ 

  2.1.2.5 ก าหนดจ านวนหลกัของเลขสุ่มท่ีตอ้งอ่าน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจ  านวนประชากร 
โดยมีหลกัการพิจารณาดงัน้ี 

 

จ านวนประชากร หมายเลขของสมาชิก จ านวนหลกัท่ีอ่าน 

ไม่เกิน 10 0-9 1 หลกั 

ไม่เกิน 100 00-99 2 หลกั 

ไม่เกิน 1000 000-999 3 หลกั 

ไม่เกิน 10000 0000-9999 4 หลกั 

ไม่เกิน 100000 00000-99999 5 หลกั 

 

  2.1.2.6 อ่านเลขสุ่มในตาราง โดยเร่ิมจากจุดเร่ิมตน้ไปตามแนวท่ีก าหนด เม่ืออ่าน
เลขสุ่มแลว้พบหมายเลขท่ีอยู่ในกรอบของหมายเลขสมาชิก แสดงว่าสมาชิกหมายเลขนั้นจะเป็น
สมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง ให้จดบนัทึกหมายเลขนั้นไว ้แต่ถา้หมายเลขท่ีอ่านพบเกินกรอบหมายเลข
สมาชิกก็ใหข้า้มไปอ่านจ านวนต่อไป จนกวา่จะพบจ านวนท่ีอยูใ่นกรอบหมายเลขของสมาชิก และ
ไม่ซ ้ ากนัหมายเลขท่ีจดบนัทึกไวแ้ลว้ ท าเช่นน้ีไปเร่ือยจนไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ 

  2.1.2.7 ถา้หากอ่านจนจบแถว (หรือจบคอลมัน์) แลว้ยงัไดจ้  านวนตวัอยา่งไม่ครบก็
ใหอ่้านในแถว (หรือคอลมัน์) ถดัไปเร่ือยๆ จนไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ 
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ตารางท่ี 5.3 ตารางเลขสุ่ม 

 

 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

01 31029 06183 99462 19110 47747 04594 88481 83684 29002 80860 

02 32523 12774 38432 44957 00239 55803 19896 94644 49252 20199 

03 32583 11050 57972 47826 22106 62920 58068 91618 21196 24960 

04 48311 48739 12240 93542 17272 91821 09232 76833 60835 37899 

05 48330 55592 86849 05570 08034 96564 66367 96903 65679 23045 

06 27029 84103 49752 03871 33664 03330 45981 36170 22702 29952 

07 90550 11864 95353 58366 78868 89790 48340 28687 10422 59344 

08 51196 58271 96648 80587 25938 15622 28934 97087 73593 31378 

09 84139 44510 11397 73395 31364 25098 62917 56070 86760 64126 

10 20903 60663 33610 85630 60323 57960 26380 51285 41386 26321 

 

ตวัอย่าง เช่น ผูว้ิจยัตอ้งการกลุ่มตวัอย่าง  จ  านวน 30 คน จากประชากร 150 คน ก็ก าหนด
หมายเลขให้กบัสมาชิกของประชากรเป็น 000 ถึง 149 จ านวนหลกัท่ีอ่านจะเป็น 3 หลกัแรก และ 
ผูว้ิจยัเลือกอ่านในแนวนอน (แถว) โดยสุ่มจุดเร่ิมตน้ไตท่ี้หมายเลข 48739 (คอลมัน์ท่ี 2 แถวท่ี 4) 
ตวัเลข 3 หลกัแรกมีค่าเป็น 487 ซ่ึงเกินกรอบหมายเลขสมาชิกท่ีมีอยูก่็ขา้มไป ตวัเลขลดัไปคือ 122 

ซ่ึงอยูใ่นกรอบของหมายเลขสมาชิกก็เลือกไวเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง ตวัเลขถดัไปคือ 935, 172 และ 918 
ซ่ึงเกินรอบหมายเลขสมาชิกจึงขา้มไป ถดัไปเป็นเลข 092 ซ่ึงอยูใ่นกรอบหมายเลขสมาชิกก็เลือก ไว้
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ท าเช่นน้ีเร่ือยไปจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบดว้ยสมาชิกหมายเลข 122, 092 ,055, 

080, 038,...เป็นตน้ 

                  2.1.3  การใช้คอมพิวเตอร์สุ่ม ในกรณีท่ีประชากรมีจ านวนมาก และผูว้ิจ ัย
ตอ้งการสุ่มอย่างง่าย ผูว้ิจยัอาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสุ่มก็ไต ้ซ่ึงปัจจุบนัมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มากมายท่ี สามารถสร้างเลขสุ่มในกรอบของจ านวนประชากรท่ีมีอยู่  เช่น ผูว้ิจยัต้องการกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 50 คนจากประชากร 500 คน ผู ้วิจ ัยอาจใช้โปรแกรมสร้างเลขสุ่ม (Random 

Numbers Generator) สร้าง เลขสุ่มข้ึนมาจ านวน 50 ตวั โดยให้มีค่าต ่าสุดเป็น 000 และค่าสูงสุดเป็น 
499 โปรแกรมก็สร้างเลขสุ่มตามเง่ือนไขท่ีก าหนดให้ อย่างเช่น โปรแกรมสร้างเลขสุ่มของ Stat 

Trek (http://stattrek.com/Tables/Random.aspx) สร้างเลขสุ่มตามเง่ือนไขท่ีกล่าวมาได้ดงัน้ี 218, 

266, 489, 054, 124, 415, 040, 033, 188, 223, 250, 170, 410, 056, 485, 332, 158, 180, 378, 152, 

196, 330, 296, 131, 260, 005, 006, 268, 350, 471, 241, 430, 230, 462, 134, 383, 136, 244, 186, 
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362, 200, 419, 262, 366, 423, 385, 497, 161, 303, และ 377  ผูว้ิจยัก็สามารถเลือกสมาชิกท่ีมี
หมายเลขตามเลขสุ่มท่ีไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง เป็นตน้ 

 2.2 การสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เป็นการสุ่ม       
ท่ีเลือกสมาชิกในประชากรท่ีไดจ้ดัเรียงรายช่ือ  หรือท าบญัชีไวแ้ลว้ยา่งมีระบบ ดงันั้น การสุ่มแบบ
น้ีจึงใช้กับประชากรท่ีรู้จ  านวนแน่นอน เช่น รายช่ือนักเรียนท่ีเรียงตามเลขประจ าตัว รายช่ือ
ประชาชนท่ีเรียงตามเลขท่ีบา้น หรือเรียงตามตวัอกัษร เป็นตน้ โดยเลือกสมาชิกทุกๆ ตวัท่ี n จาก
สมาชิกทั้งหมดของประชากร โดยมีขั้นตอนในการสุ่ม ดงัน้ี 

 2.2.1 นบัจ านวนประชากรในบญัชีรายช่ือท่ีจดัเรียงไวอ้ยา่งเป็นระบบแลว้ 

 2.2.2 ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ  

 2.2.3 ค านวณหาช่วง (Interval) หรือระยะห่างในการสุ่มของแต่ละหน่วย   

 2.2.4 น าหมายเลขภายในช่วงมาสุ่มหาจุดเร่ิมตน้ (หา n) โดยการจบัสลาก  

 2.2.5 ท าการเลือกสมาชิกทุกตวัท่ี n ในทุกช่วงของประชากรเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

             ตวัอย่าง เช่น นักเรียนห้องหน่ึงมี 40 คน (เลขท่ี 1-40) ถ้าตอ้งการกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 10 คน ก็ค  านวณหาช่วงไดจ้าก 40/10 = 4  จากนั้นท าการสุ่มหาจุดเร่ิมตน้ (n) วา่จะเป็น 1, 2, 

3, หรือสมมติวา่ จบัสลากได ้3 ดงันั้นคนท่ี 3 ในแต่ละช่วงจะถูกเลือกเป็นตวัอยา่ง นัน่คือ นกัเรียน
เลขท่ี 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 และ 39 จะเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เป็นตน้ 

             2.3 การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ในกรณีท่ี
ประชากรมีลกัษณะท่ีหลากหลาย และผูว้จิยัตอ้งการตวัแทนของสมาชิกในแต่ละลกัษณะนั้นมาเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง ดงันั้นจึงตอ้งแยกสมาชิกในประชากรออกเป็นชั้น (Strata) หรือกลุ่มยอ่ยเสียก่อน โดย
สมาชิกภายในแต่ละชั้นจะมีลกัษณะเหมือนกนั (Homogeneous) และระหว่างชั้นจะมีลกัษณะ
แตกต่างกนั (Heterogeneous) จากนั้นจึงท าการสุ่มสมาชิกภายในแต่ละชั้นตามจ านวนท่ีตอ้งการ 
โดยใชก้ารสุ่มอยา่งง่ายหรือการสุ่มอยา่งเป็นระบบก็ได ้การใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้นมีเหตุผลท่ีส าคญั
ในการสุ่มอยู ่2 ประการ ดงัน้ี 

 2.3.1 เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของคุณลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปร
ตามทุกคุณลกัษณะในประชากร (ซ่ึงก็คือคุณลกัษณะท่ีใช้ในการแบ่งชั้นนัน่เอง) เช่น เม่ือสถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคม (Socioeconomic) เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      

ในการศึกษาเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก็ควรศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจ
สังคมทุกระดบั เป็นตน้  
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 2.3.2 เพื่อให้แน่ใจว่าได้จ  านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละชั้น (หรือแต่ละ
คุณลักษณะในประชากร) มาอย่างเพียงพอ เช่น ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
ส าเร็จรูปวชิาภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงผูว้ิจยัรู้วา่ประสิทธิภาพของ
บทเรียนส าเร็จรูป  ข้ึนอยู่กับระดับความสามารถของผูเ้รียนด้วย จึงต้องการกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษในทุกระดบั แต่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนน้ี
ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัต ่า ถา้ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่ายอาจได้
กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษระดบัต ่าทั้ งหมด หรือได้
นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษระดบัอ่ืนๆ นอ้ยมาก ไม่เพียงพอในการศึกษา 
แต่ถ้าใช้   การสุ่มแบบแบ่งชั้นจะท าให้ได้ตวัแทนจากทุกกลุ่มในจ านวนท่ีเพียงพอด้วยตวัแสดง
แนวคิดการสุ่มแบบแบ่งชั้นกลุ่มดงัภาพท่ี 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ประชากรเป็นววิธิพนัธ์       แยกประชากรเป็นชั้น ภายในชั้นเป็น        กลุ่มตวัอยา่ง 

                                                       เอกพนัธ์ ระหวา่งชั้นเป็นววิธิพนัธ์             สุ่มจากแต่ละชั้น 

 

ภาพท่ี 5.3 แนวคิดการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

 

ในการก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกมาจากแต่ละชั้นหรือแต่ละกลุ่มยอ่ยนั้น อาจ
ใชก้ารก าหนดตามสัดส่วนองประชากรหรือไม่ก าหนดตามสัดส่วนก็ได ้โดยอาจพิจารณาถา้จ านวน
ประชากรในแต่ละกลุ่มยอ่ยใกลเ้คียงกนัก็ควรเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของประชากรหรือเลือก
มาในร้อยละท่ีเท่ากัน ซ่ึงเรียกการสุ่มแบบน้ีว่า การสุ่มแบบแบ่งชั้ นตามสัดส่วน (Proportional 

Stratified Random Sampling) เช่น สมมติวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีทั้งหมด 300 คน มี
นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษในระดบัสูงจ านวน 80 คน ระดบัปานกลาง 
120 คน และระดบัต ่า 100 คน ต้องการสุ่มมาใช้ในการศึกษาร้อยละ 27 คน จะได้นักเรียนท่ีมี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษในระดบัสูงจ านวน 80×0.27 =21.6 หรือ 22 คน ระดบัปาน
กลางจ านวน 120x0.27=32.4 หรือ 32 คน และระดบัต ่าจ  านวน 100x0.27=27 คน รวม 81 คน แต่ถา้
จ านวนประชากรในแต่ละชั้นมีจ านวนแตกต่างกนัมาก การเลือกกลุ่มตวัอยา่งมาในสัดส่วนท่ีเท่ากนั
อาจท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งในบางชั้นไม่เพียงพอต่อการศึกษา จึงควรเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากแต่ละชั้น
มาในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยไม่สนใจสัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่ม ซ่ึงเรียกวา่ การสุ่มแบบ
แบ่งช้ันไม่ตามสัดส่วน (Disproportional Stratified Random Sampling) เช่น นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีทั้งหมด 300 คน มีนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษใน
ระดบัสูง จ านวน 45 คน ระดบัปานกลาง 75 คน และระดบัต ่า 180 คน ตอ้งการสุ่มตวัอยา่งมากลุ่ม
ละ 27 คน ในกลุ่มระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะคิดเป็นร้อยละ 60 ระดบัปานกลางร้อยละ 36 
และระดบัต ่าร้อยละ 15 เป็นตน้โดยเฉพาะงานวิจยัเชิงส ารวจท่ีนิยมในการใชว้ิธีน้ี เช่น การศึกษา
ปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู  ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2,810 คน  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชก้ารวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบวัล าภู  ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 341 คน ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่าง ตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 1) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ เครจซ่ี และมอร์แกน ได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 341 คน  2) สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น โดยใชข้นาดของโรงเรียนเป็นเกณฑ์
จดัชั้น (Strata)  3) เลือกกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชั้น โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย ดว้ยการจบัสลาก ให้ได้
จ  านวนครบตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว ้(ออ้นจนัทร์  ค  าเพราะ, 2556: 61-62) ดงัรายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 5.4 
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ตารางท่ี 5.4  จ  านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                    ประถมศึกษาหนองบวัล าภู จ  าแนกตามอ าเภอและขนาดโรงเรียน 

 

    ผู ้วิจ ัยออกแบบการวิจัยโดยมีการเปรียบเทียบระหว่างพวก ก็ไม่สามารถท่ีจะ
เปรียบเทียบไดเ้พราะกลุ่มท่ีตอ้งการเปรียบเทียบบางพวกไม่มีสมาชิกท่ีถูกเลือกจึงไม่มีขอ้มูลของ
พวกนั้น หรือถูกเลือกจ านวนน้อยมากขอ้มูลไม่เพียงพอต่อการเปรียบเทียบอย่างมีความหมายได ้
ปัญหาดงักล่าวน้ีสามารถป้องกนัไดโ้ดยใชว้ิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยก าหนดจ านวนท่ีจะสุ่มในแต่ละ
กลุ่มพวกแลว้สุ่มสมาชิกภายในพวกนั้นๆตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้(ใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย) โดยวิธีการน้ี
จะช่วยใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งทุกพวกตามจ านวนท่ีตอ้งการ 

          2.4 การสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มหรือแบ่งพื้นท่ี (Cluster Random Sampling) ถา้ประชากร
ประกอบไปดว้ยกลุ่มยอ่ยๆ ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัหรือเป็นเอกพนัธ์ แต่ภายในกลุ่มยอ่ยมีสมาชิกท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างกนัหรือเป็นวิวิธพนัธ์ เช่น การจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถภายในแต่และ
ห้อง (ภายในกลุ่มย่อย) จะมีทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน ซ่ึงมีลักษณะเป็นวิวิธพนัธ์ แต่
ระหว่างห้องเรียนด้วยกนั (ระหว่างกลุ่ม) จะมีลกัษณะเหมือนกนั คือจดัแบบคละความสามารถ
เหมือนกนั จึงมีลกัษณะเป็นเอกพนัธ์ การเลือกตวัอยา่งจึงสามารถเลือกหอ้งเรียนใดๆ มาเป็นตวัแทน
ของประชากรก็ได ้การสุ่มมาทั้งหอ้งหรือทั้งกลุ่มเรียกวา่ การสุ่มแบบยกกลุ่ม หรือการสุ่มแบบพื้นท่ี 
เช่น งานวจิยัเร่ือง ผลของวงจรการเรียนรู้แบบ 5E เสริมดว้ยเทคนิค POE และกระบวนการแกปั้ญหา
ของโพลยาต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียน

 

อ าเภอ 

ขนาดโรงเรียน  

รวมทั้งส้ิน ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

ประชากร 
กลุ่ม

ตวัอยา่ง 
ประชากร 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ประชากร 
กลุ่ม

ตวัอยา่ง 
ประชากร 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

เมือง
หนองบวัล าภู 

419 51 143 17 159 20 721 88 

ศรีบุญเรือง 398 48 123 15 42 5 563 68 

โนนสงัข ์ 396 48 35 4 0 0 431 52 

นากลาง 256 31 75 9 164 20 495 60 

นาวงั 200 24 0 0 0 0 200 24 

สุวรรณคูหา 216 27 144 17 40 5 400 49 

รวม 1,885 229 520 62 405 50 2,810 341 



การวจิยัทางการศึกษา 

 

121 

 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ประชากร เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ าเภอ
ศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี จ านวน 6 ห้องเรียน จ านวน 270 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556         

ซ่ึงการจัดนักเรียนในแต่ละห้องเรียนเป็นแบบคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน)                 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 48 คนในภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี  (รัตน์จาณี  อรัญเพิ่ม, 
2556: 72)ท่ีไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม หรือ ในการศึกษาสภาพปัญหาการจดัการกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมืองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากสภาพปัญหาดงักล่าวข้ึนอยูก่บัสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัพบวา่ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเหมือนกนัทุกจงัหวดั ผูว้ิจยัจึง
เลือกกลุ่มตวัอยา่งมาศึกษาเพียง 4 จงัหวดั โดยการสุ่มแบบยกกลุ่ม เป็นตน้  จะเห็นวา่ การสุ่มแบบ
แบ่งชั้นกบัการสุ่มแบบยกกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกนัตรงท่ี การสุ่มแบบยกกลุ่มนั้น แต่ละกลุ่มจะมี
ลกัษณะเหมือนกนัจึงสุ่มมาเพียงบางกลุ่มหรือเป็นการสุ่มอยา่งง่ายหรือสุ่มอยา่งเป็นระบบท่ีมีหน่วย
การสุ่มใหญ่ข้ึน ส่วนการสุ่มแบบแบ่งชั้น แต่ละกลุ่ม (ชั้น) มีลกัษณะต่างกนั จึงตอ้งสุ่มมาทุกกลุ่ม 
(ชั้น) 
 2.5 การสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เป็น
วิธีการสุ่มส าหรับประชากรท่ีมีขนาดใหญ่และมีกลุ่มย่อยๆ ลดหลั่นกนัหลายระดับ จึงต้องวาง
แผนการสุ่มเป็นหลายขั้นตอนหรือมีการสุ่มหลายคร้ัง ในแต่ละคร้ังจะใชก้ารสุ่มแบบใดก็ได ้เพื่อจะ
ให้ได้ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของประชากรมากท่ีสุด ข้อดีของวิธีการสุ่มแบบน้ีคือ ได้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนมากข้ึน และช่วยประหยดัเวลา แรงงานและงบประมาณด้วย การสุ่มแบบ
หลายขั้นตอนเป็นการสุ่มแบบผสมตั้งแต่วธีิท่ี 1 ถึงวธีิท่ี 4 เช่น ในการศึกษาระดบัเชาวน์อารมณ์ของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ของประเทศไทย อาจวางแผนการสุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขั้นตอนดงัน้ี 

         2.5.1 สุ่มจังหวดัมาจากแต่ละภาคของประเทศไทยคือ ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้โดยสุ่มอยา่งง่ายมาภาคละ 4 จงัหวดั รวม 16 จงัหวดั 

         2.5.2 ในแต่ละจงัหวดัสุ่มพื้นท่ีเขตการศึกษามาจงัหวดัละ 1 เขต โดยการสุ่ม
อยา่งง่ายได ้16 พื้นท่ีเขตการศึกษา 

         2.5.3 สุ่มโรงเรียนแต่ละขนาด (ใหญ่ กลาง เล็ก) ในแต่ละพื้นท่ีเขตการศึกษา
มาขนาดละ 1 โรงเรียน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน ไดโ้รงเรียนขนาดใหญ่ 16 โรง 
ขนาดกลาง 16 โรง และขนาดเล็ก 16 โรง รวม 48 โรงเรียน     
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          2.5.4 สุ่มห้องเรียนจากแต่ละโรงเรียน โดยโรงเรียนขนาดใหญ่สุ่มมา 3 ห้อง 
โรงเรียนขนาดกลางสุ่มมา 2 หอ้ง โรงเรียนขนาดเล็กสุ่มมา 1 ห้อง โดยใชน้กัเรียนในแต่ละห้องเป็น
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด การสุ่มในขั้นตอนน้ีจึงเป็นการสุ่มแบบยกกลุ่ม ได้ห้องเรียนทั้ งหมด 96 

ห้องเรียนลักษณะของกลุ่มตวัอย่างท่ีได้จะเป็นตัวแทนโรงเรียนทุกขนาดและจากทุกภาคของ
ประเทศและสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดง่้ายและสะดวก การสุ่มแบบหลายขั้นตอนแตกต่างจาก
การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามท่ีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนมีการสุ่มในทุกๆ ขั้นตอน แต่การสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นหลายชั้นเป็นการแบ่งประชากรออกเป็นชั้นๆ จนครบคุณลกัษณะท่ีตอ้งการแลว้ท าการสุ่มเพียง
คร้ังเดียว 

 

จุดเด่นและข้อจ ากดัของวิธีทีใ่ช้ในการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง    

 1.  การเลอืกกลุ่มตัวอย่างโดยวธีิทีไ่ม่ใช้ความน่าจะเป็น    

     1.1 จุดเด่น         

       สุชาดา  บวรกิติวงศ ์(2548 : 122) ไดก้ล่าวถึงจุดเด่นของการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิท่ี
ไม่ใชค้วามน่าจะเป็นดงัน้ี         

       1.1.1 เสียค่าใชจ่้ายนอ้ยสะดวกและประหยดัเวลา    

        1.1.2 เก็บขอ้มูลไดง่้ายและมกัจะเก็บขอ้มูลไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด  

       1.2 ขอ้จ ากดั         

      นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงขอ้จ ากดัของการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิท่ีไม่ใชค้วาม
น่าจะเป็นดงัน้ี          

       1.2.1 ผลการวจิยัท่ีไดไ้ม่สามารถสรุปอา้งอิงไปสู่กลุ่มประชากรทั้งหมดไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ (อุทุมพร (ทองอุทยั) จามรมาน, 2532: 25 ; สุชาดา บวรกิติวงศ,์ 2548: 122 ; สมบติั ทา้ยเรือ
ค า, 2551: 52) ขอ้สรุปนั้นจะสรุปกลบัไปหากลุ่มประชากรไดต่้อเม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะต่างๆท่ี
ส าคญัๆเหมือนกบัลกัษณะของกลุ่มประชากร      

       1.2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูว้จิยัและองคป์ระกอบบาง
ตวัท่ีไม่สามารถควบคุมไดแ้ละไม่มีวธีิการทางสถิติใดท่ีจะมาค านวณค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจาก
การเลือกตวัอยา่ง (Sampling Error) (สมบติั ทา้ยเรือค า, 2551: 52)    

      1.2.3 ขอ้มูลท่ีไดต้วัอยา่งท่ีไดม้าจากการเลือกตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็นฝ่า
ฝืนขอ้ตกลงเบ้ืองของสถิติท่ีใชพ้าราเมตริกซ์ (Parametric Statistics) ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพของการ
วจิยัเช่น t-test, Z-test และ F-test ท่ีมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีส าคญั (Basic Assumptions)  คือ            
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กลุ่มตวัอยา่งตอ้งเป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม (Random Sample) ขอ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์จะตอ้งเป็น          
ตวัแปรสุ่ม (Random Variable) ของกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มจากประชากรท่ีมีการแจกแจงเป็นปกติ 

(เกษม  สาหร่ายทิพย,์ 2540: 158 ; ศิริชยั กาญจนวาสี  และคณะ, 2544: 46-54) 

 1.2.4ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรและได้ตัวอย่างท่ีมี 

ความเอนเอียง (สุชาดา บวรกิติวงศ,์ 2548: 122) 

 2.  การเลอืกกลุ่มตัวอย่างโดยวธีิทีใ่ช้ความน่าจะเป็น 

                       2.1 การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (สุชาดา บวรกิติวงศ,์ 2548: 117; สุรินทร์ นิยมางกรู, 

2541: 64) 

  2.1.1 จุดเด่น 

 2.1.1.1 เป็นแบบแผนการสุ่มตวัอยา่งท่ีง่ายและสะดวกต่อการน าไปใช ้

เหมาะส าหรับการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีประกอบดว้ยหน่วยตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

 2.1.1.2 การประมาณผลท่ีง่ายสามารถค านวณไดโ้ดยไม่มีความยุง่ยากมากนกั
และสามารถปรับวธีิการประมาณได ้

  2.1.2 ขอ้จ ากดั 

  เป็นแบบแผนการสุ่มตวัอยา่งท่ีจะเสียค่าใชจ่้ายสูงเพราะวา่อาจจะตอ้งใชข้นาด
ของตวัอยา่งเป็นจ านวนมากเพื่อควบคุมความคลาดเคล่ือนใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตท่ีตอ้งการ 

    2.2 การสุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ 

                           สมบติั  ทา้ยเรือค า (2551 : 54) ไดก้ล่าวถึงจุดเด่นและขอ้จ ากดัของการสุ่มตวัอยา่ง
แบบมีระบบ ดงัน้ี 

  2.2.1 จุดเด่น 

 2.2.1.1 วธีิการสุ่มสะดวกง่ายต่อการปฏิบติั 

 2.2.1.2 สามารถน าไปใชป้ระกอบกบัวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบอ่ืนๆได ้

 2.2.1.3 สะดวกต่อการไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสัดส่วนต่อกลุ่มประชากร 

 2.2.2 ขอ้จ ากดั 

 2.2.2.1 ผูว้ิจยัไม่สามารถค านวณค่าความแปรปรวนของขอ้มูลแต่ละช่วงของ 

การสุ่มได ้

 2.2.2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มมาไดแ้ต่ละคร้ังจะมีความแตกต่างกนัและไม่ไดเ้ป็น 

ตวัแทนท่ีดีของกลุ่มประชากร 

 



บทท่ี 5  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 

124 

 

    2.3 การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ  

                        สมบติั  ทา้ยเรือค า, (2551 : 55) ไดก้ล่าวถึงจุดเด่นและขอ้จ ากดัของการสุ่มตวัอยา่ง
แบบแบ่งชั้นภูมิดงัน้ี 

   2.3.1 จุดเด่น 

 2.3.1.1 ช่วยลดความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของกลุ่ม 

ประชากรไดม้ากกวา่ใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบอยา่งง่าย 

 2.3.1.2 ผูว้ิจ ัยสามารถใช้วิธีต่างกันได้ไม่จ  าเป็นต้องใช้วิธีเดียวกันซ่ึงเป็น 

ประโยชน์ในการปฏิบติัมากเพราะในบางคร้ังชั้นภูมิแต่ละชั้นภูมิมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัมากผูว้ิจยั
สามารถท่ีจะใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมไดใ้นแต่ละชั้นภูมิ 

 2.3.1.3 ช่วยให้ผูว้ิจยัมัน่ใจไดว้า่จะไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งแน่นอน 

  2.3.2 ขอ้จ ากดั 

 2.3.2.1) เกณฑ์ในการแบ่งชั้นข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณของผูว้ิจยัท าให้ตอ้งระวงั
เวลาแปลความหมาย (สุชาดา บวรกิติวงศ,์ 2548 : 119) 

 2.3.2.2 ถา้มีจ านวนชั้นมากเกินไปการค านวณจะยุง่ยากมาก (Freund. 1984 

อา้งถึงใน สุชาดา บวรกิติวงศ,์ 2548: 119) 

   2.4 การสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม 

  2.4.1 จุดเด่น 

 สุชาดา  บวรกิติวงศ ์ (2548 : 119) และสมบติั  ทา้ยเรือค า(2551 : 55) ได้
กล่าวถึงจุดเด่นของการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มไวว้า่ช่วยลดเวลาค่าใชจ่้ายและแรงงานในการสุ่ม 

  2.4.2 ขอ้จ ากดั 

 2.4.2.1 ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มประชากรจะ
สูงกวา่การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 

 2.4.2.2 การค านวณค่าความแปรปรวนของขอ้มูลจะยุง่ยากกวา่การสุ่มตวัอยา่ง   
แบบง่าย          

 2.4.2.3 โดยภาพรวมวิธีน้ีมีประสิทธิภาพต ่ากว่าวิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบใช ้

ความน่าจะเป็นวธีิอ่ืนๆ 
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 2.5 การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

 2.5.1 จุดเด่น 

 สุรินทร์  นิยมางกูร, (2541 : 198) กล่าวถึงจุดเด่นของการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอนดงัน้ี 

 2.5.1.1 การสร้างกรอบตวัอย่างท่ีสมบูรณ์และทนัสมยัสามารถท าได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว          

 2.5.1.2 ประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้าย     

 2.5.1.3 สามารถควบคุมงานภาคสนามให้มีประสิทธิภาพสูงไดเ้น่ืองจากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจะเก็บรวบรวมจากหน่วยตวัอยา่งท่ีสุ่มเลือกไดใ้นขั้นสุดทา้ยเท่านั้น 

 2.5.2 ขอ้จ ากดั          

 สุชาดา บวรกิติวงศ์, (2548 : 120) และสุรินทร์ นิยมางกูร, (2541 : 198) 

กล่าวถึงข้อจ ากัดของการสุ่มแบบหลายขั้นตอนไว้ว่ามีความยุ่งยากในการประมวลผลและ           
การวเิคราะห์ขอ้มูลเน่ืองจากจะตอ้งมีการค านวณทุกขั้นตอนท่ีทาการสุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัญหาทีพ่บเกีย่วกบัการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง      

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลผูว้ิจยัมกัพบปัญหาท่ีส าคญั
เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545: 147-148)   

 1. ขาดความเขา้ใจเร่ืองจ านวนแหล่งขอ้มูลหรือขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัไม่สามารถ
ตดัสินใจในเร่ืองจ านวนแหล่งขอ้มูล หรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีควรใชใ้นการทดลอง เคร่ืองมือ
เก็บรวบรวมขอ้มูล วา่จะใชจ้  านวนคนเท่าไรจึงจะยอมรับได ้     

 2. ขาดความเขา้ใจในการใช้ตารางส าเร็จรูป ผูว้ิจยัมกัจะก าหนดจ านวนแหล่งขอ้มูลหรือ
กลุ่มตวัอยา่ง โดยการเปิดตารางส าเร็จรูป ซ่ึงบางคร้ังไม่มีความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงเก่ียวกบัท่ีมาหรือ 
ขอ้จ ากดัในการใชห้รือไม่เขา้ใจความแตกต่างของวิธีการต่างๆ วา่ให้ผลท่ีต่างกนัอยา่งไรและมีขอ้ท่ี
ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร จึงจะไดจ้  านวนตวัอยา่งท่ีใหค้่าสถิติท่ีใกลเ้คียงกบัค่าพารามิเตอร์  

 3. ขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัเลข ท่ีได้จากการก าหนดขนาดของตวัอย่าง ผูว้ิจยัทัว่ไปจะ
ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่าง โดยไม่ไดมี้เขา้ใจในตวัเลขท่ีไดม้าว่าเป็นจ านวนตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุด    
ท่ีจะท าใหผ้ลการวจิยัมีความน่าเช่ือถือในดา้นท่ีเป็นตวัแทนของประชากร ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัส่วนใหญ่
จึงใชจ้  านวนตามท่ีค านวณไดห้รือท่ีก าหนดไวใ้นตารางก าหนดจ านวนตวัอยา่ง และเม่ือไม่สามารถ
เก็บรวบรวมขอ้มูลไดค้รบ ท าใหข้อ้มูลท่ีไดคื้นมาจากตวัอยา่งจ านวนนอ้ยกวา่ท่ีค  านวณไดห้รือท่ีได้
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จากตารางท าให้ได้ขอ้มูลท่ีให้ผลการวิจยัไม่มีคุณภาพ และมีค่าความคลาดเคล่ือนในการสุ่มและ
ค่าสถิติท่ีไดจ้ากค่าพารามิเตอร์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้     

 4. ไม่เขา้ใจกระบวนการเลือกตวัอย่าง เช่น การส่งแบบสอบถามเพิ่มเติม ให้ประชากรท่ี
ไม่ได้มีการสุ่มไวก่้อน หรืออีกนัยหน่ึงคือไม่ใช่ตวัอย่างท่ีสุ่มไวแ้ต่แรก แต่สุ่มเพิ่มเติม เน่ืองจาก
ตวัอยา่งท่ีสุ่มไวส่้งแบบสอบถามกลบัไม่ครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ การท าเช่นน้ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองจาก
ปัญหาขอ้ท่ี 3 นัน่คือก าหนดแลว้สุ่มตวัอยา่งไว ้และส่งเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลให้เท่ากบัขนาด
ตวัอยา่งท่ีค านวณไดห้รือเท่ากบัจ านวนท่ีเปิดจากตารางการส่งแบบสอบถามเพิ่มเติมดว้ยวิธีน้ี ไม่ใช่
วธีิท่ีถูกตอ้งท าใหก้ระบวนการในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลขาดคุณภาพและขาดอ านาจของการสุ่ม         

แนวทางการแก้ไขปัญหาเกีย่วกบักลุ่มตัวอย่าง 

 การแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการสุ่มตวัอยา่งแต่ละประเด็นมีแนวทางการด าเนินการดงัน้ี 

 (สมประสงค ์ เสนารัตน์, 2556: 58) 
 1. ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองเคร่ืองมือหากเป็นการทดลองเคร่ืองมือตาม
แนวทฤษฎีการวดัแบบดั้งเดิม (Classical Measurement Theory) จะตอ้งพิจารณาวา่สถิติท่ีจะใชน้ั้นมี
ความตอ้งการกลุ่มตวัอยา่งขนาดเท่าใดโดยปกติกลุ่มตวัอยา่งท่ีทดลองจะตอ้งมีการแจกแจงเป็นปกติ
หรือถา้ยึดทฤษฎีแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง (Central Limit Theorem) ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีขนาด 

30 คนข้ึนไป (บุญธรรม   กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549: 86) และหากเป็นทฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบ 

(Item Respond Theory) จะตอ้งใช้กลุ่มตวัอย่างขนาด 100 คนข้ึนไป (มหาวิทยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช, 2545: 147-148) 

 2. ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะยอมรับไดใ้นการวางแผนการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

การก าหนดวา่จะใช้ขนาดตวัอย่างเป็นเท่าไรนั้น นบัว่าเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งการก าหนดขนาดของ
ตวัอยา่งไวม้ากเกินไป จะท าใหส้ิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แต่ถา้หาก
ก าหนดขนาดตวัอย่างไวน้้อยเกินไป ก็อาจจะท าให้ไดร้ายละเอียดขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัประชากรไม่
เพียงพอ ผลท่ีไดอ้าจมีความคลาดเคล่ือนสูง ไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์อะไรได ้ 
 3. การก าหนดขนาดตวัอย่าง ไม่วา่จะก าหนดจากจากตารางส าเร็จรูปหรือจากการค านวณ
ดว้ยสูตร ผูว้จิยัควรจะท าความเขา้ใจวา่จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีได ้คือจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุด
ท่ีเป็นท่ียอมรับทางสถิติวา่จะไดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัค่าพารามิเตอร์ ดงันั้นเพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาด
ต่างๆ เช่น เก็บรวบรวมขอ้มูลไดไ้ม่ครบขอ้มูลท่ีไดรั้บมาไม่สมบูรณ์ ส่ิงท่ีควรท าในกรณีท่ีใชว้ิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บขอ้มูลจากตวัอยา่งไดค้รบถว้น คือการก าหนดจ านวน 
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กลุ่มตวัอยา่งใหม้ากกวา่ท่ีค  านวณไดห้รือท่ีไดจ้ากตารางไวแ้ต่แรก (ณรงค ์ โพธ์ิพฤกษานนัท,์ 2550: 

188 ; มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545: 147-148) และสุ่มตวัอยา่งตามจ านวนท่ีเผื่อไวแ้ลว้
และส่งเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลใหต้ามจ านวนท่ีไดเ้ผือ่ไวแ้ลว้ 

 4. การค านวณขนาดตวัอยา่ง มีหลายวิธีและมีขอ้ก าหนดหลายเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัไป แต่
โดยทัว่ไปแล้วการค านวณหาขนาดตวัอย่าง มกัค านวณจากสูตรวิธีการสุ่มแบบง่าย เน่ืองจากมี 

ความซบัซ้อนและเง่ือนไขน้อย หลงัการค านวณขนาดตวัอย่างไดแ้ลว้ จึงไปใชดุ้ลพินิจปรับเขา้หา 

การสุ่มแบบระบบแบบชั้นภูมิหรือแบบหลายขั้นตอน (สุรพงษ ์ โสธนะเสถียร, 2549: 249) 

 

สรุป 

ตวัอย่างท่ีดีจะต้องเป็นตวัแทนของประชากร หรือมีคุณสมบติัเหมือนกับประชากรทุก
ประการ และการจะไดต้วัอยา่งท่ีดีก็ตอ้งเกิดจากองคป์ระกอบ คือมีการก าหนดขนาดตวัอยา่ง ผูว้ิจยั
ตอ้งพิจารณาให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้กลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่ท่ีตอ้งใช้งบประมาณ เวลา
และแรงงานจ านวนมาก กบักลุ่มตวัอย่างขนาดเล็กท่ีอาจท าให้ไดผ้ลการวิจยัผิดพลาดคลาดเคล่ือน 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะจึงนบัวา่มีความส าคญัเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม การศึกษา
กบักลุ่มตวัอย่างนับเป็นทางเลือกท่ีใช้กนัอย่างกวา้งขวางในวงการวิจยั เพราะช่วยให้ประหยดั
ค่าใชจ่้าย เวลา และงบประมาณ ตลอดจนท าใหเ้กิดงานวิจยัข้ึนมากมาย  และใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่ง
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม วิธีการเลือกตวัอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น และการก าหนดขนาดให้
มากกว่าท่ีค  านวณได้จากสูตร หรือจากการเปิดจากตารางส าเร็จรูปจะเป็นแนวทางหน่ึง ท่ีจะช่วย
สนบัสนุนให้ผูว้ิจยัไดต้วัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของประชากรท่ีดีของการวิจยั แต่อย่างไรก็ตามวิธีการ
เลือกตวัอย่างโดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างควรให้ทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสท่ีจะถูกเลือกอย่าง
เท่าเทียมกัน ส่วนการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างนั้น การใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นจะต้อง
ส้ินเปลืองเวลา งบประมาณ และแรงงานมากกว่าการเลือกตวัอยา่งโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
แต่การเลือกตวัอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นก็มีขอ้เสียท่ีส าคญัคือ ไม่สามารถสรุปอา้งอิง
ไปสู่ประชากรไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง  ใหท้่านตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนดใหพ้อสังเขป 

1. จากหวัขอ้วิจยัต่อไปน้ี ตอบค าถามขอ้ 1) - 3) 

ก.  ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนทางตรงร่วมกบัการสอนเนน้ความจ าต่อ
ความสามารถในการอ่านออกเสียงและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

        ข.ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต าบลในจงัหวดัหนองคาย 

       ค.การพฒันารูปแบบการบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน: กรณีศึกษาหน่วยบริการปฐมภูมิศรีสวา่ง อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี  

1) ประชากรคืออะไรบา้ง 

2) ขอบข่ายของประชากร (Population frame) มีไดแ้ค่ไหน 

3) แต่ละหวัขอ้ ควรเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิใด เพราะเหตุใด 

2. เพราะเหตุใดในการวจิยัจึงศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ใหอ้ธิบาย 

3. การเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยมีการสุ่มกบัไม่มีการสุ่ม เป็นอยา่งไร ใหอ้ธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

4. ใหบ้อกวธีิการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  
5. กลุ่มตวัอยา่งมีความส าคญัต่อการอา้งอิงผลไปสู่ประชากรอยา่งไร ใหอ้ธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  6 

เคร่ืองมือและเทคนิคในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ี  ผูเ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

1.  บอกและจ าแนกประเภทของขอ้มูลได ้

 2.  บอกและจ าแนกประเภทของเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

 3.  อธิบายลกัษณะของเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

 4.  อธิบายกระบวนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

 

เนือ้หาสาระ 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1. ความหมายของขอ้มูล  

 2. ประเภทของขอ้มูล 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5. เทคนิคท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

 6. กระบวนการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

วธิสีอนและกจิกรรม  

 กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง เคร่ืองมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 

 1. ผูส้อนทบทวนเก่ียวกบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยการใชค้  าถามเป็นส่ือ 

              2. ผูส้อนบรรยายหวัขอ้ เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3. แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ใหศึ้กษาเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลและชนิด  แลว้น าเสนอหนา้ชั้นเรียน  และสุ่มเพื่อนสมาชิกท่ีฟัง ตอบค าถาม  และอภิปราย
เสนอแนะ 

 4. ผูเ้รียนร่วมกนัจดัท าแผนผงัความคิด แลว้บนัทึกความรู้เป็นรายบุคคล 

5. ผูส้อนสรุป  เพิ่มเติมในแต่ละประเด็นและ ผูเ้รียนจดัท าบนัทึกการเรียนรู้ 
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ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  มีดงัน้ี 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวจิยัทางการศึกษา   
2. ต ารา   
ไพศาล  วรค า. (2550). การวิจัยทางการศึกษา.  กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ.์ 

              บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวจัิยเบือ้งต้น (ฉบบัปรับปรุงใหม่). พิมพค์ร้ังท่ี 7.   
                          กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 

3. สไลดน์ าเสนอ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวจิยั 

4. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.watpon.com , http://library.udru.ac.th 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 

จุดประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การวดัและ

ประเมินผล 

1.  บอกและจ าแนกประเภทของขอ้มูล
ได ้

2.  บอกและจ าแนกประเภทของ
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

3.  อธิบายลกัษณะของเคร่ืองมือและ
เทคนิคท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

4.  อธิบายกระบวนการสร้างเคร่ืองมือ
ท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

ซกัถามความรู้
ความเขา้ใจใน
ประเด็น
ส าคญัทุก
หวัขอ้เร่ือง
การตอบ
ค าถามและ
การอภิปราย 

แบบ
สังเกต
พฤติกรรม 

1.พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/การร่วม
อภิปราย/การท าแบบฝึกหดั
ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

2.ช้ินงานท่ีท าสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคค์ลอบคลุม
เน้ือหา เสนอความคิดเห็น
ชดัเจน  ส่งงานตรงเวลาผา่น
ร้อยละ 80 
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เคร่ืองมือและเทคนิคในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ความน า 

 เม่ือผูว้ิจยัได้ตดัสินใจแน่นอนแล้วว่าจะรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองอะไร ส่ิงท่ีนักวิจยั
จะตอ้งพิจารณาตามมาก็คือ จะใชเ้คร่ืองมืออะไรในการรวบรวมขอ้มูลการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพื่อ
น ามาพิจารณาเปรียบเทียบ  วิเคราะห์  ตีความ  อนุมาน  สรุปผลการวิจยั  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือหรือเทคนิคท่ีเหมาะสมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามความตอ้งการดว้ยความเท่ียงตรง  ถา้
ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง  ขาดความเท่ียงตรงแลว้  ไม่วา่จะวิเคราะห์ดว้ยเทคนิควิเคราะห์
ท่ีดีเพียงใดก็ตาม  ผลท่ีไดอ้อกมาก็ไม่ถูกตอ้งอยูน่ัน่เอง  เสมือนกบัน าขยะใส่เขา้ไปในเคร่ืองจกัรให้
ท าการแยกบด  ผลท่ีออกมาก็คือขยะท่ีละเอียดแลว้  เช่นเดิม  ทั้งน้ีเคร่ืองมือท่ีน ามาใชน้ั้นอาจจะใช้
วิธีการขอยืมจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของเคร่ืองมือเหล่านั้น หรือผูว้ิจยัอาจจะสร้าง
เคร่ืองมือข้ึนมาใหม่ให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์วิจยัแต่ละเร่ืองก็ได ้ ในบทน้ีจะเป็น การน าเสนอ
เก่ียวกบัความหมายของขอ้มูล ประเภทของขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือและเทคนิคใน
การรวบรวมขอ้มูลและกระบวนการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผูว้ิจยัสามารถจดัเตรียมเคร่ืองมือและเทคนิคส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป 

 

ความหมายของข้อมูล 

 ข้อมูล (Data) หมายถึง ขอ้เท็จจริง  รายละเอียด  จ  านวนหรือค่าท่ีไดจ้ากการวดั ซ่ึงไดจ้าก
การรวบรวมหรือสังเกตได้จากกลุ่มตวัอยา่งหรือประชากรท่ีศึกษา  เช่น  คะแนนท่ีไดจ้ากการสอบ
วิชาสถิติ  จ านวนนิสิตท่ีเรียนวิชาการวิจยัทางการศึกษา  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่  ขอ้มูล (Data)  

คือ ขอ้เท็จจริง (Facts) เก่ียวกบัส่ิงท่ีเราศึกษา อาจจะเป็นตวัเลขเรียกว่าขอ้มูลเชิงปริมาณ 

(Quantitative Data)  เช่น คะแนน น ้าหนกั ส่วนสูง ฯลฯ  หรือไม่เป็นตวัเลขก็ได ้ เรียกวา่  ขอ้มูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Data) เช่น  เพศ  ท่ีอยู ่ การนบัถือศาสนา  เป็นตน้  อน่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บ
ในตอนตน้และยงัไม่ไดน้ ามาจดัเป็นหมวดหมู่   เรียกวา่  ขอ้มูลดิบ  (Raw Data)  และถา้เป็น
เอกพจน์ใชค้  าวา่  “Datum” (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 49 ; สุรวาท  ทองบุ, 2550: 68 - 69) 
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ประเภทของข้อมูล 

 ขอ้มูลสามารถจ าแนกประเภทไดห้ลายประเภทข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนกดงัน้ี 

(สมบติั  ทา้ยเรือค า, 2551: 59 ; บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 49-50) 
 1.  จ าแนกตามแหล่งทีม่า โดยทัว่ไปจ าแนกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูใ้ชห้รือหน่วยงานท่ีใชข้อ้มูล  

เป็นผูท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอง ซ่ึงวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลอาจใชว้ิธีการสัมภาษณ์ การทดลอง 

หรือการสังเกตการณ์ ขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดตรงตามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ  แต่มกัจะ
เสียเวลาในการจดัหาและมีค่าใชจ่้ายสูง  

1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูใ้ชห้รือหน่วยงานท่ีใช้ขอ้มูลไม่ได้
เป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเอง แต่มีผูอ่ื้นหรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ท าการเก็บรวบรวมไวแ้ลว้ เช่น จาก
รายงาน ท่ีพิมพแ์ลว้ หรือยงัไม่ไดพ้ิมพข์อง หน่วยงานของรัฐบาล สมาคม บริษทั ส านกังานวิจยั 

นกัวิจยั วารสาร หนงัสือพิมพ ์ เป็นตน้ การน าเอาขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นการประหยดัเวลา และ
ค่าใชจ่้าย แต่ในบางคร้ังขอ้มูลอาจจะไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ หรือมีรายละเอียดไม่เพียง
พอท่ีจะน าไปวเิคราะห์ นอกจากน้ีในบางคร้ัง ขอ้มูลนั้นอาจมีความผิดพลาดและผูใ้ชม้กัจะไม่ทราบ
ขอ้ผิดพลาดดงักล่าว ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการสรุปผล ดงันั้น ผูท่ี้จะน าขอ้มูลทุติยภูมิมาใช้ควร 

ระมดัระวงัและตรวจสอบคุณภาพขอ้มูลก่อนท่ีจะน าไปวิเคราะห์ แต่จะไดข้อ้มูลจากการคดัลอก 
เช่น จ านวนคนเกิดหรือคนตายสามารถจะรวบรวมมาจากส านกัทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย หรือค่าใชค้่าเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนเป็นรายภาค พ.ศ. 2552-2553 สามารถท่ี
จะรวบรวมไดจ้ากส านกังานสถิติแห่งชาติส านกันายกรัฐมนตรี 

2. แบ่งตามลกัษณะของขอ้มูล แบ่งได ้2 ประเภทคือ  

2.1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) เป็นขอ้มูลท่ีวดัค่าได ้จึงมกัแสดง  

เป็นตวัเลขท่ีแสดงถึงปริมาณ โดยแบ่งได ้2 แบบ คือ 1. ขอ้มูลแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete data) คือ
ค่าท่ีเป็นจ านวนเต็ม หรือจ านวนนบั เช่น จ านวนรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร จ านวนบุตรใน
ครอบครัว เป็นตน้  2. ขอ้มูลแบบต่อเน่ือง (Continuous data) หมายถึงขอ้มูลท่ีมีค่าอยู ่ ในช่วง
ก าหนด มกัเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการชัง่ ตวง วดั เช่น อายุ น ้ าหนกั ส่วนสูง อายุการใชง้านของ
หลอดไฟ เป็นตน้  

2.2 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เป็นขอ้มูลท่ีวดัค่าไม่ได ้จึงแสดงใน  

รูปคุณลกัษณะหรือคุณสมบติั  เช่น เช่น ศาสนาท่ีคนไทยนบัถือ สีผิวของคนไทยรสชาติของอาหาร 
ผลการสังเกตท่ีเขียนในรูปบรรยาย  เป็นตน้ 
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โดยคุณสมบติัของขอ้มูลท่ีดี ขอ้มูลท่ีดีจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัท่ีส าคญัๆ ดงัน้ีคือ  

ขอ้มูลนั้นมีอยูม่ากมายซ่ึงบางทีก็เรียกวา่  “ขอ้เท็จจริง”  ซ่ึงค าน้ีบ่งบอกถึงลกัษณะของขอ้มูลไดเ้ป็น
อยา่งดี  คือ  ขอ้มูลนั้นอาจมีทั้งท่ีเป็นความเท็จและเป็นความจริง  นอกจากน้ีขอ้มูลอยา่งหน่ึงอาจมี
ประโยชน์มากส าหรับงานหรือการวิจยัเร่ืองหน่ึง  แต่อาจไม่มีค่าอะไรหรือไม่มีประโยชน์ส าหรับ
งานหรือการวิจยัอีกเร่ืองหน่ึง  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจ าเป็นตอ้งเลือกสรรเอาเฉพาะขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อ
งานวจิยัท่ีศึกษา  และตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเป็นจริงมากกวา่ขอ้เทจ็  ขอ้มูลท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

(ไพศาล  วรค า, 2550: 205-206) 
 1. สอดคล้องกบัปัญหาการวิจยั  กล่าวคือ  ขอ้มูลท่ีดีจะตอ้งใช้ตอบค าถามการวิจยัหรือ
ทดสอบสมมติฐานการวจิยัได ้

 2. มีความถูกตอ้ง  ขอ้มูลท่ีจะน ามาใช้ในการวิจยัจะตอ้งผา่นการตรวจสอบแลว้ว่ามีความ
ถูกตอ้ง  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัจึงตอ้งพิจารณาว่าจะรวบรวมจากแหล่งใด  เวลาใด  ดว้ย
วธีิการใด  ใชเ้คร่ืองมืออะไร  ใครควรจะเป็นผูร้วบรวม  ขอ้มูลท่ีไดจึ้งจะใหค้วามถูกตอ้งมากท่ีสุด 

 3. มีความทนัสมยั  ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัตอ้งเป็นขอ้มูลล่าสุดในขณะท่ีท าการวิจยันั้น
การใช้ขอ้มูลท่ีไม่เป็นปัจจุบนัจะท าให้ผลการวิจยัไม่มีคุณค่า  ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
สภาวการณ์ปัจจุบนัได ้ หรือใชไ้ดแ้ต่เพียงบางส่วน 

 4. มีความสมบูรณ์  ขอ้มูลท่ีดีตอ้งมีความครบถว้นสมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั
ขอ้มูลท่ีขาดความสมบูรณ์จะท าให้การสรุปผลการวิจยัผิดพลาดไปจากความเป็นจริง  ดงันั้นผูว้ิจยั
จ  าเป็นตอ้งวางแผนในการรวบรวมขอ้มูลใหดี้  ใหส้ามารถรวบรวมขอ้มูลไดส้มบูรณ์ท่ีสุด  แต่หากมี
ขอ้จ ากดัในการเก็บรวบรวม  ผูว้ิจยัก็ควรระบุขอ้จ ากดัน้ีในรายงานการวิจยัดว้ย  เพื่อให้ผูบ้ริโภค
งานวจิยัน าขอ้จ ากดัน้ีไปใชพ้ิจารณาส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช ้

 ในการท าวิจยัผูว้ิจยัย่อมตอ้งการขอ้มูลท่ีดี  มีประโยชน์  สามารถตอบค าถามการวิจยัได้
อย่างถูกตอ้ง  ดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้งวางแผนในการรวบรวมขอ้มูลอย่างรอบคอบ  รัดกุม  เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ตรงประเด็น  มีความทนัสมยัและครบถว้นสมบูรณ์มากท่ีสุด 

 

ขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล 

 เม่ือผูว้ิจยัไดปั้ญหาการวิจยัแลว้จะตอ้งมีการวางแผนในการรวบรวมขอ้มูลโดยมีขั้นตอน
ดงัน้ี (สมบติั  ทา้ยเรือค า, 2551: 63) 

1. ท าการวเิคราะห์จุดมุ่งหมายของการวิจยั เพื่อท่ีจะไดก้ าหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้
ตรงจุด 
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2. ก าหนดลกัษณะของขอ้มูล วา่มีขอ้มูลประเภทใดบา้ง ลกัษณะเช่นไร 

3. พิจารณาวา่จะใชเ้คร่ืองมือหรือเทคนิคใดในการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 

4. วางแผนในการสร้างเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดระยะเวลาใน    
การปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนไวใ้ห้ชดัเจน ตั้งแต่การศึกษาทฤษฎี หลกัการในการสร้างเคร่ืองมือ
ประเภทนั้นๆ ศึกษาตวัอยา่งเคร่ืองมือคลา้ยกนั การเขียนขอ้ค าถามต่างๆ การให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 
การทดลองใชแ้ละค านวณค่าสถิติท่ีช้ีคุณภาพ การปรับปรุงขอ้ความ การน าไปใชจ้ริง เป็นตน้ 

5. สร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลตามทฤษฎี หลกัการของการสร้างเคร่ืองมือประเภทนั้นๆ  
6. ทดลองใช้เคร่ืองมือ และหาคุณภาพดา้นความเช่ือมัน่ ความเท่ียงตรงและคุณภาพดา้น

อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลประเภทนั้นๆ ท าการปรับปรุงจนกวา่จะมีคุณภาพเขา้
ขั้นมาตรฐาน จึงท าเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใชจ้ริง 

7. เก็บรวบรวมขอ้มูลตามแผนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขั้นท่ี 4 ใชเ้คร่ืองมือท่ีจดัท าเป็นมาตรฐาน
ในขั้นท่ี 6 กรณีท่ีมีเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐานท่ีมีผู ้สร้างไวแ้ลว้ ผูว้ิจยัพิจารณาเห็นว่า
เหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลการวิจยัของตน โดยไม่มีปัญหาดา้นการขออนุญาต
ใชเ้คร่ืองมือดงักล่าว และไม่มีปัญหาดา้นความเท่ียงตรง ก็ไม่ตอ้งใชข้ั้นตอนท่ี 5 และ 6 และขั้นตอน
ท่ี 4  ก็ตดัแผนเก่ียวกบัการสร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นมีหลายวิธี  แต่ละวิธีก็อาจจะเหมาะสมกบัลกัษณะงานวิจยัท่ี
แตกต่างกนัไป  ซ่ึงงานวจิยัเร่ืองหน่ึงๆ  อาจใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดห้ลายวิธี  หรือวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลวิธีหน่ึงอาจใช้ในงานวิจยัหลายประเภท  ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมและความเป็นไป
ไดใ้นการเก็บรวบรวม  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีนิยมใชใ้นการวิจยัมีดงัน้ี (ไพศาล  วรค า, 2550:  

206-208 ; รัตนะ บวัสนธ์, 2543: 123) 
1.  การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการเก็บขอ้มูลโดยการใชป้ระสาทสัมผสัทั้งห้าในการ

รับรู้ขอ้เท็จจริงจากปรากฏการณ์ใดๆ โดยผูว้ิจยั  ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุกในการสังเกต  
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรงและมีความซบัซอ้น   
 2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสนทนา  พูดคุย  ซกัถาม  
เพื่อให้ได้ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของผู ้วิจ ัย   หรือเป็นการสนทนาอย่างมีเป้าหมายนั่นเอง               
การสัมภาษณ์เป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีท าให้ได้ขอ้มูลในเชิงลึก  เพราะผูว้ิจยัสามารถซักถาม
ประกอบการสังเกตสีหนา้ท่าทาง  และความรู้สึกท่ีซ่อนอยูข่องผูรั้บการสัมภาษณ์ได ้ จึงเป็นวิธีการ
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ท่ีท  าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเขา้ถึงความจริงของปรากฏการณ์ไดม้ากกวา่วธีิการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูล
เก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดและความเช่ือ  จึงเป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้กนัมากในทางสังคมศาสตร์  แต่    
การสัมภาษณ์ก็ต้องใช้เวลา  งบประมาณ  และบุคลากรมากกว่าวิธีการอ่ืนๆ  จึงอาจเป็นปัญหา
ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่  และท่ีส าคญัเป็นวิธีท่ีรบกวนเวลาของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลหรือผูรั้บการสัมภาษณ์มากท่ีสุด  จึงมกัจะมีปัญหาในเร่ืองของการให้ความร่วมมือของ
กลุ่มตวัอยา่ง   
 3. การสนทนากลุ่ม (Focus  Group  Discussion)  เป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยๆ กบัการสัมภาษณ์กลุ่ม  เน่ืองจากอาศยัความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มร่วมกนั  แต่ลกัษณะของ
กลุ่มและวธีิการจะแตกต่างกนั   
 4. การวิเคราะห์เอกสาร (Document  Analysis)  เป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
อีกวธีิหน่ึง  ซ่ึงมีการน ามาใชก้นัมากในการวิจยัเชิงคุณภาพ  แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ในการวิจยัเชิง
ปริมาณจะไม่มีการน าวิธีการน้ีมาใช ้ การวิเคราะห์เอกสารซ่ึงบางทีก็เรียกวา่  การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content  Analysis) นั้น  มีนยัอยูห่ลายลกัษณะคือ  เป็นทั้งระเบียบวิธีวิจยั  วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล  
และเทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. การสอบถามหรือการส ารวจ (Survey)  หมายถึง  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยั
จดัเตรียม  แบบสอบถามหรือแบบส ารวจให้บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างได้อ่านและตอบประเด็น
ค าถามในแบบสอบถามหรือแบบส ารวจนั้นด้วยตนเอง  ข้อมูลท่ีท าการเก็บรวบรวมด้วยวิธีน้ี
ส่วนมากเป็นขอ้มูลท่ีสามารถตอบได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน  เช่น  ขอ้เท็จจริงของปรากฏการณ์ต่างๆ 
ความรู้สึก  ความคิดเห็น  เป็นตน้  การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีน้ีสะดวกและง่ายในการรวบรวม  
แต่จะได้ข้อมูลท่ีเป็นความจริงมากน้อยเพียงใดนั้ นข้ึนอยู่กับผู ้ตอบแบบสอบถาม  ดังนั้ น
แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจึงตอ้งมีคุณภาพ  ดึงดูดหรือเชิญชวนให้ผูต้อบเต็มใจ
และตอ้งการท่ีจะตอบ  อีกทั้งวิธีท่ีใช้ในการรวบรวมแบบสอบถามก็ตอ้งเอ้ืออ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูต้อบใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ เพื่อใหผู้ต้อบไม่รู้สึกเป็นภาระในการใหข้อ้มูลแก่ผูว้จิยั 

 6. การทดสอบ (Test)  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสติปัญญา  ทกัษะ  ความสามารถ
ของกลุ่มตวัอย่างแต่ละคนในสถานการณ์เดียวกนั  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งเตรียมแบบทดสอบและการ
บริหารการสอบท่ีได้มาตรฐานเดียวกนั  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นความสามารถท่ีแท้จริงของกลุ่ม
ตวัอย่าง  ท าให้คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบสามารถแปลความหมายไดถู้กตอ้งและสามารถน าไป
เปรียบเทียบกนัได ้
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แหล่งความคลาดเคลือ่นในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการท าการวิจยัแต่ละคร้ังผูว้ิจยัย่อมตอ้งการผลการวิจยัท่ีมีความถูกตอ้งมากท่ีสุด  จึง
พยายามด าเนินการให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง  มีความเท่ียงตรง  และมีความเช่ือถือไดม้าก
ท่ีสุด  แต่การเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่ละคร้ังมกัจะมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนอยูเ่สมอ ถึงแมผู้ว้ิจยัจะ
พยายามควบคุมปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจจะส่งผลให้เกิดความคลาดเคล่ือนในกระบวนการรวบรวมขอ้มูล
แลว้ก็ตาม  แหล่งของความคลาดเคล่ือนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัมีดงัน้ี (ไพศาล วรค า, 
2550: 220-223) 
 1. ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล  ซ่ึงอาจเป็นผูว้ิจยั  ผูช่้วยวิจยัหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีผูว้ิจยัมอบหมายให้
เก็บขอ้มูล  ซ่ึงเป็นผูท่ี้ตอ้งน าเคร่ืองมือไปในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  จึงถือว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลข้ึนในกรณีต่างๆ  ดงัน้ี 

      1.1 ถ้าผูเ้ก็บขอ้มูล ไม่ได้ศึกษาหรือฝึกฝนวิธีการใช้เคร่ืองมือให้เขา้ใจอย่างถ่องแท ้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เคร่ืองมือท่ียมืมาจากหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืน  อาจท าให้การเก็บรวบรวมขอ้มูลมี
ความผดิพลาด  ผลท่ีไดอ้าจไม่ใช่ความรู้  ความสามารถ  หรือความคิดเห็นท่ีแทจ้ริงของกลุ่มตวัอยา่ง 

      1.2 มาตรฐานผูเ้ก็บขอ้มูลต่างกนั ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชผู้เ้ก็บรวบรวมขอ้มูลหลายคน  
ซ่ึงแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันโดยอาจเป็นความแตกต่างในส่วนของบุคลิกภาพ  ความรู้  
ความสามารถ  หรือทศันคติ  ปัจจยัเหล่าน้ีจะท าให้มาตรบานในการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างกนั  เช่น  
บางคนเขม้งวดดา้นเวลา  แต่บางคนไม่เขม้งวด  เป็นตน้ 

      1.3 อคติของผูว้ิจยั ในกรณีท่ีผูว้ิจยัตั้งสมมติฐานหรือท าการวิจยัเชิงทดลอง ผูว้ิจยัมกัจะ
คาดหวงัผลการวิจยัออกมาในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  จึงอาจมีอคติในการด าเนินการให้ได ้ 
ผลการวจิยัออกมาตามท่ีคาดหวงัไว ้ เช่น  อาจใชว้ิธีการกระตุน้  ช้ีแนะ  หรือให้ความสนใจกบักลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ  ท าใหค้ะแนนของกลุ่มนั้นสูงกวา่ปกติ  เป็นตน้ 

      1.4 ความละเลยของผูว้ิจยั ผูว้ิจยับางคนอาจไม่ให้ความส าคญั กบักระบวนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  จึงท าให้ละเลยหรือไม่จริงจงัในการด าเนินการ เช่นไม่ช้ีแจงหรืออธิบายให้กลุ่ม
ตวัอยา่งเขา้ใจและเตม็ใจท่ีจะใหข้อ้มูล เป็นตน้  ขอ้มูลท่ีไดก้็จะมีความคลาดเคล่ือนสูง 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เคร่ืองมือวิจยัอาจเป็นแหล่งท่ีมาของความคลาดเคล่ือนใน    
การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดเ้น่ืองจาก 

      2.1 คุณภาพเคร่ืองมือไม่ไดม้าตรฐาน เช่น มีความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ต ่า  ขาด
อ านาจจ าแนก หรือเป็นแบบทดสอบท่ียากหรือง่ายเกินไปจึงไม่เร้าใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอ้งการตอบ 

      2.2 ภาษาท่ีใช้ก ากวม ท าให้กลุ่มตวัอย่างต้องเดาหรือตอบไปในทิศทางท่ีไม่ตรงกับ
เจตนาของผูว้จิยั 
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      2.3 ค าช้ีแจงในการตอบไม่ชดัเจน  บางคร้ังกลุ่มตวัอย่างไม่เขา้ใจวา่จะให้ตอบอยา่งไร  
ถา้ตอบอย่างนั้นแล้วมีความหมายเช่นเดียวกบัท่ีกลุ่มตวัอย่างตอ้งการส่ือหรือไม่  ดงันั้นจึงควรมี
ตวัอยา่งวธีิการตอบและการแปลผลการตอบใหช้ดัเจน  เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจ 

      2.4 รูปแบบของเคร่ืองมือไม่เหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง  บางคร้ังผูว้จิยัออกแบบเคร่ืองมือ
วดัไม่เหมาะสมกบัระดบัวุฒิภาวะ  ความรู้ความสามารถของกลุ่มตวัอย่าง  จึงท าให้กลุ่มตวัอย่าง
ตอบแบบเดาหรือเขา้ใจไปคนละอยา่งกบัความตอ้งการของผูว้จิยั 

 3. กลุ่มตวัอย่างหรือผูใ้ห้ขอ้มูล  ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอนั
เน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูลอาจมีสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

      3.1 การปกป้องตนเอง  ผูใ้ห้ขอ้มูลหรือกลุ่มตวัอยา่งบางคนอาจให้ขอ้มูลเพื่อให้ตนเองดู
ดี  หรือไม่ยอมใหข้อ้ความจริงซ่ึงอาจท าใหเ้สียภาพพจน์ของตนเอง  ถึงแมผู้ว้ิจยัจะพยายามท าความ
เขา้ใจแลว้ก็ตาม 

      3.2 ไม่กลา้ตดัสินใจ  กลุ่มตวัอยา่งบางคนอาจไม่กลา้ตดัสินใจให้เด็ดขาดวา่จะเห็นดว้ย
หรือไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความในประเด็นค าถามหน่ึงๆ ท าให้ตอบกลางๆ ผลการตอบจึงคลาดเคล่ือน
จากความเป็นจริง 

      3.3 ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง  กลุ่มตวัอยา่งบางคนไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ตั้งใจ
ตอบค าถาม  เน่ืองจากไม่มีส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัการวิจยัหรือไม่มีผลใดๆ กบัตวัเขา  ถึงแมว้า่เขา
จะใหข้อ้มูลท่ีไม่เป็นจริงก็ตาม  เช่น  การทดสอบวดัความรู้ของนกัเรียน  หากนกัเรียนรู้วา่เป็นเพียง
การวิจยั  ไม่มีผลต่อเกรดหรือผลการเรียนของเขา  ก็จะไม่ตั้งใจท าอย่างเต็มความสามารถ  ท าให้
ขอ้มูลท่ีไดมี้ความคลาดเคล่ือน 

      3.4 ถูกรบกวนบ่อย  กลุ่มตวัอย่างบางคนอาจจะถูกสุ่มหรือเลือกให้เป็นกลุ่มตวัอย่าง
บ่อยคร้ัง  ไดรั้บการขอร้องให้ตอบแบบสอบถามหรือเป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์บ่อยคร้ังจนเกิดความเบ่ือ
หน่ายท่ีจะให้ขอ้มูล  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริหารหรือผูท้รงคุณวุฒิบางคนจะถูกรบกวนให้เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างบ่อยมาก  ทั้งท่ีภาระงานประจ าก็มีมาก  จึงมกัจะให้เลขานุการหรือผูไ้ดบ้งัคบับญัชาเป็น
ผูใ้หข้อ้มูลแทน  จึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งตรงตามท่ีผูว้จิยัตอ้งการ 

 4. กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เป็นอีกแหล่งหน่ึงท่ีท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล  ซ่ึงอาจเป็นเพราะ 

      4.1 เวลาท่ีไม่เหมะสม  หากผูว้ิจยัไม่มีการวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีดีหรือมี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  มกัจะเร่งรีบหรือรบเร้าขอท าการเก็บรวบรวมกบั
ผูใ้หญ่ขอ้มูล  ซ่ึงบางทีผูใ้หข้อ้มูลอาจอยูใ่นสภาวะท่ียงัไม่พร้อมท่ีจะให้ขอ้มูลหรือเป็นช่วงเวลาท่ีไม่
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เหมาะสมท่ีจะให้ขอ้มูล  แต่เม่ือถูกร้องขอก็ให้ขอ้มูลแบบขอไปที  จึงอาจท าให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความ
คลาดเคล่ือนมาก 

      4.2 สถานท่ีไม่เหมาะสม  บางทีสถานท่ีท่ีผูว้ิจยัหรือผูใ้ห้ขอ้มูลนัดหมายในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลนั้น  อาจไม่เอ้ืออ านวยต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เช่น  มีความพลุกพล่าน  จอแจ  
รบกวนสมาธิของผูใ้หข้อ้มูล  ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง เป็นตน้ 

 แหล่งของความคลาดเคล่ือนในการเก็บรวบรวมข้อมลดงัท่ีกล่าวมาน้ี  บางแหล่งผูว้ิจยั
สามารถป้องกนัหรือลดความคลาดเคล่ือนให้เหลือน้อยลงได้  แต่บางแหล่งก็อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของผู ้วิจ ัย  ดังนั้ นการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้รัดกุม  เหมาะสม  และมี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด  และไดข้อ้มูลท่ีเป็น
ความจริงมากท่ีสุด 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยันั้นโดยทัว่ไปแลว้จะมีอยู ่ 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ เคร่ืองมือท่ีเป็นอุปกรณ์ (Materials) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อให้กลุ่มตวัอยา่งเรียนรู้หรือท า
กิจกรรมอุปกรณ์เหล่าน้ีไดแ้ก่ส่ือท่ีสามารถรับรู้ไดโ้ดยผา่นประสาทสัมผสัส่วนใหญ่เป็นประสาท
สัมผสัทางตาและทางหู  เช่น ชุดการเรียนด้วยตนเอง ชุดการสอน แผนการสอน วีดิทศัน์  และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) เป็นตน้  ส่วนเคร่ืองมืออีก
ประเภทหน่ึงคือเคร่ืองมือวดั (Measures) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัลกัษณะหรือคุณสมบติัต่างๆของกลุ่ม
ตวัอยา่งซ่ึงเคร่ืองมือท่ีนิยมใชมี้อยู ่4 ประเภท ไดแ้ก่ แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสังเกตและ
แบบสัมภาษณ์  เป็นตน้ (นิภา ศรีไพโรจน์, 2531: 84-85)   
 

 ลกัษณะของเคร่ืองมือทีด่ี 
 เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพดีจะส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของผลการวิจยั ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวจิยัโดยทัว่ ๆไปและถือไดว้า่มีคุณภาพดีนั้นจะตอ้งมีลกัษณะส าคญั  8  ประการดงัน้ี  

(นิภา   ศรีไพโรจน์, 2531: 84-85)  
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1. ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีวดัไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการวดัไดอ้ย่างถูกตอ้ง
แม่นย  า มี 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

  1.1  ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีวดัไดต้รง
กับเน้ือหาท่ีต้องการวดั เช่น วดัทัศนคติท่ีมีต่อนักการเมือง ก็ตั้ งค  าถามเก่ียวกับทศันคติท่ีมีต่อ
นกัการเมือง เป็นตน้ และมีจ านวนค าถามเพียงพอหรือไม่ 
  1.2  ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีวดัได้
ตรงกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั เช่น วดัทศันคติท่ีมีต่อนกัการเมือง ก็ตั้งค  าถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมี
ต่อนกัการเมืองในแง่มุมต่าง ๆ ตามทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งหรือนิยามศพัทอ์ยา่งครบถว้น เป็นตน้ 

  1.3 ความเท่ียงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีวดัได้
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของผูต้อบในขณะนั้น 

  1.4  ความเท่ียงตรงตามพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีวดัได้
ตรงตามความสามารถท่ีเป็นจริง และผลท่ีวดัได้สามารถน าไปใช้ท านายอนาคตไดถู้กตอ้ง ใช้กบั
แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือแบบทดสอบความถนดั 

 2.  อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีวดัแลว้สามารถแบ่งลกัษณะของ 

ผูถู้กวดัออกไดช้ดัเจน เช่น กลุ่มท่ีมีลกัษณะนั้นสูง/กลุ่มท่ีมีลกัษณะนั้นต ่า เป็นตน้ 

  3. ความยาก (Difficulty) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีมีค่าความยากอยู่ระหว่าง .20 ถึง .80 ใช้ใน 
แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือแบบทดสอบความถนดัก็ไดท่ี้เป็นขอ้สอบในระบบอิงกลุ่ม 

   4. ความเช่ือมัน่ (Reliability) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีวดัไดผ้ลคงท่ีแน่นอน ไม่วา่วดัก่ีคร้ัง เม่ือไร ท่ี
ไหน ถา้ส่ิงท่ีวดัคงท่ีเปรียบไดก้บัไมบ้รรทดัจะวดัก่ีคร้ังก็ไดค้วามยาวเท่าเดิม 

   5. ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีมีค าถามชัดเจน เข้าใจตรงกัน 

ตรวจไดค้ะแนนตรงกนัแมต้รวจหลายคร้ังหรือหลายคนและมีความชดัเจนในการแปลความหมาย 

   6. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีวดัแล้วให้ผลการวดัได้มาก ถูกตอ้ง
ลงทุนนอ้ยใชเ้วลานอ้ย 

   7. ความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้วดัจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบ 
เสียเปรียบในหมู่คนท่ีถูกวดัในกรณีท่ีจะน ามาเปรียบเทียบกนั ไดแ้ก่ ตอ้งเป็นเคร่ืองมือช่วงเวลา
เดียวกนั ใช ้เวลาเตรียมตวัรู้ล่วงหนา้เท่ากนั ใชใ้นแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัเขา้ท างาน
และแบบวดัความรู้ อ่ืน ๆ เป็นตน้ 

                8. สะดวกใช้ (Convenient)  หมายถึง เคร่ืองมือท่ีวดัแล้วมีตรงและเช่ือถือได้มากท่ีสุด
สามารถอ านวยประโยชน์ได้มากหรือใช้ได้อย่างคุ้มค่าโดยท่ี เ สีย เวลาและค่าใช้ จ่ายใน 
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การวดันอ้ยถา้เคร่ืองมือวดัใดวดัไดดี้จริงแต่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายหรือตอ้งเสียเวลาในการวดัมากก็ถือ
วา่เคร่ืองมือนั้นไม่มีประสิทธิภาพ 

  สรุปไดว้า่ ลกัษณะของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการศึกษาท่ีดีนั้นตอ้งพิจารณาถึง ความ
เท่ียงตรง  อ านาจจ าแนก ความยาก ความเช่ือมัน่  ความเป็นปรนยั มีประสิทธิภาพ ความยุติธรรม 
และสะดวกใช ้

 2. ประเภทของเคร่ืองมือ 

      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นมีหลายประเภทในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะ 

ท่ีมีนกัวจิยัน ามาใชโ้ดยทัว่ไปเท่านั้น ไดแ้ก่ แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสังเกต  และ 

แบบสัมภาษณ์ (สมประสงค ์ เสนารัตน์, 2556: 64-85) 

      2.1 แบบทดสอบ (Test)  

     แบบทดสอบ หมายถึง เคร่ืองมือวดัผลประเภทหน่ึงท่ีประกอบดว้ยชุดของขอ้
ค าถาม (Items) ท่ีสร้างข้ึนอย่างมีระบบเพื่อใช้วดัพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวกบัความสามารถ
ทางด้านสมอง (Cognitive Domain) หรือดา้นอารมณ์ (Affective Domain) หรือดา้นทกัษะ 

(Psychomotor Domain) โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีชดัเจน 

 2.1.1 ประเภทของแบบทดสอบ 

    การจ าแนกประเภทของแบบทดสอบสามารถกระท าได้หลายลักษณะ
ข้ึนกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนกดงัตาราง 6.1  
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ตารางท่ี 6.1 เกณฑแ์ละการจ าแนกประเภทของแบบทดสอบแบบต่างๆ 

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการจ าแนก ประเภทของแบบทดสอบ 

1. จ านวนผูส้อบ 

 

1. แบบสอบรายบุคคล (Individual Test หรือ Clinical Test)  

2. แบบสอบกลุ่ม (Group Test) 

2. คุณลกัษณะท่ีวดั 

(Construct Measured)  

1. แบบวดับุคลิกภาพ (Personality Inventories)  

2. แบบวดัความถนดั (Aptitude Tests)  

3. แบบวดัความสามารถทางสมอง (Mental Ability Test)  

4. แบบวดัทกัษะการรับรู้ – ปฏิบติัการ (Perceptual– Motor 

Skills)  

5. แบบวดัความสนใจ (Interest Inventories)  

6. แบบวดัเจตคติ (Attitude Scales)  

7. อ่ืนๆ (Etc.)  

3. ระดบัของสมรรถนะท่ีวดั 1.แบบสอบสมรรถนะสูงสุด (Maximum Performance Test) 

2. แบบสอบสมรรถนะเฉพาะแบบ (Typical Performance 

Test)  

3. แบบสอบสมรรถนะขั้นต ่า(Minimum Competencies Test)  

4. จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 1. แบบสอบพุทธิพิสัย (Cognitive Test)  

2. แบบสอบจิตพิสัย (Affective Test)  

3. แบบสอบทกัษะพิสัย (Psychomotor Test)  

5. ช่วงเวลาในกระบวนการเรียน
การสอน 

1. แบบทดสอบก่อนเร่ิมเรียน (Pretest)  

2. แบบทดสอบหลงัเรียนจบ (Posttest)  

6. ความเร็วในการตอบ 1. แบบทดสอบความเร็ว (Speed Test)  

2. แบบทดสอบพลงัสามารถ (Power Test)  

7.วธีิการตรวจใหค้ะแนน 1. แบบทดสอบปรนยั (Objective Test)  

2. แบบทดสอบอตันยั (Subjective Test)  
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ตารางท่ี 6.1 เกณฑแ์ละการจ าแนกประเภทของแบบทดสอบแบบต่างๆ (ต่อ) 

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการจ าแนก ประเภทของแบบทดสอบ 

8.การแปลความหมาย 

ของคะแนน 

1. แบบสอบอิงเกณฑ์ (Criterion - Referenced Test)  

2. แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm – Referenced Test)  

9.ผูส้ร้าง 1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างเอง (Teacher – made Test)  

2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Commercial/Published or 

Standardized Test) 

10. รูปแบบการแสดงออก 

 

1. แบบสอบขอ้เขียน (Written Test or Paper – Pencil Test) 

เช่น แบบทดสอบขอ้เขียนท่ีใชภ้าษา (Verbal Test) 

แบบสอบขอ้เขียนท่ีไม่ใชภ้าษาหรือแบบสอบท่ีใชภ้าพ/

สัญลกัษณ์ (Non – Verbal Test) 

2. แบบสอบปฏิบติั (Performance Test) 

3. แบบสอบปากเปล่า (Oral Test or Interview) 

11.วธีิการตอบ 1) แบบสอบประเภทเขียนตอบ (Supply Type)  

- แบบสอบอตันยัแบบไม่จ  ากดัค าตอบ (Essay – Extended 

Response)  

- แบบสอบอตันยัแบบจ ากดัค าตอบ (Essay – Restricted 

Response) 

- แบบตอบสั้น (Short Answer)  

- แบบเติมขอ้ความใหส้มบูรณ์ (Completion) 

2) แบบสอบประเภทเลือกตอบ (Selection Type)  

- แบบถูก – ผดิ (True – False)  

- แบบจบัคู่ (Matching)  

- แบบหลายตวัเลือก (Multiple – Choice) 

12. จุดมุ่งหมาย 

ในการใชป้ระโยชน์ 
1) แบบทดสอบเพื่อวนิิจฉยั (Diagnostic test)  

2) แบบทดสอบเพื่อท านายหรือพยากรณ์ (Prognostic test) 

 จากตารางท่ี 6.1 จะเห็นไดว้า่การจ าแนกประเภทของแบบทดสอบมีอยู่มากมายข้ึนอยูก่บั
เกณฑท่ี์ใชใ้นท่ีน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะบางประเภทเท่านั้นดงัน้ี 
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 2.1.1.1  แบบทดสอบท่ีแบ่งตามสมรรถนะท่ีวดั (สมประสงค ์เสนารัตน์, 2556: 

 96-130) 

 1) แบบสอบสมรรถนะสูงสุด (Maximum Performance Test) ไดแ้ก่
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) แบบสอบความถนดั (Aptitude Test) เป็นตน้ 

 2)  แบบสอบสมรรถนะเฉพาะแบบ (Typical Performance Test) ไดแ้ก่ 
แบบวดัความสนใจ (Interest) แบบวดับุคลิกภาพ (Personality) แบบวดัเจตคติ (Attitude) เป็นตน้ 

 3)  แบบสอบสมรรถนะขั้นต ่า (Minimum Competencies Test)  

เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเพื่อวดัสมรรถนะพื้นฐานท่ีจ าเป็นของบุคคล  เช่น  แบบทดสอบวดั
สมรรถนะพื้นฐานของนกัเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาดว้ยแบบทดสอบ MCT (The Minimum 

Competency Test) ซ่ึงใช้ส าหรับทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนเพื่อก าหนดแนวทางท่ี
เหมาะสมท่ีจะเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในประเทศ (Kuper, 2006: 1) 

                         2.1.1.2  แบบทดสอบท่ีแบ่งตามผูส้ร้าง 

                                           1) แบบทดสอบท่ีครูสร้างเอง (Teacher – made Test) หมายถึง
แบบทดสอบท่ีผูส้อนเป็นผูส้ร้างข้ึนมาเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่มท่ีตนเองสอนซ่ึงเป็น
แบบทดสอบท่ีใชก้นัทัว่ๆไปในโรงเรียน เช่น แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิวชิาคณิตศาสตร์ 

วชิาภาษาไทย   วชิาภาษาองักฤษ  เป็นตน้ 

                                              2) แบบทดสอบมาตรฐาน (Commercial/Published or Standardized 

Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพดีและมีมาตรฐานซ่ึงเป็นแบบทดสอบท่ีผา่นการวิเคราะห์หา
คุณภาพมาแลว้มีการก าหนดมาตรฐานในการด าเนินการสอบและมาตรฐานในการแปลความหมาย
ของคะแนน เช่น แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 

Test: O-NET) ซ่ึงจดัการทดสอบจ านวน 8 วิชาไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ภาษาองักฤษ สุขศึกษา
และพลศึกษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ, 2555: ออนไลน์)  
                           2.1.1.3  แบบทดสอบท่ีแบ่งตามวธีิการใหค้ะแนน 

 1) แบบทดสอบปรนยั (Objective Test) เป็นแบบทดสอบท่ีมีการก าหนด
ขอ้ค าถามไวแ้ลว้และมีค าตอบใหเ้ลือกตอบโดยมุ่งใหผู้ต้อบตอบสั้นๆซ่ึงมีหลายแบบ เช่น แบบถูก – 

ผิด (True – False) แบบเติมค า (Completion) แบบจบัคู่ (Matching) และแบบหลายตวัเลือก 

(Multiple – Choice) เป็นตน้ 
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 2) แบบทดสอบอตันยั (Subjective Test) เป็นแบบทดสอบท่ีมี การก าหนด
ขอ้ค าถามไวแ้ลว้ผูต้อบสามารถเขียนตอบไดอ้ยา่งอิสระภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้เช่น ขอ้สอบท่ี
วดัดา้นการใชภ้าษาดา้นความคิดเห็นดา้นการแสดงอารมณ์ เป็นตน้ 

                            2.1.1.4  การแปลความหมาย 

 1) แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm – referenced Test)  เป็นชุดของขอ้ค าถาม
ท่ีสร้างข้ึนเพื่อวดัผูเ้รียนแต่ละคนเทียบกบัคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม  กล่าวคือการวดัแบบน้ีจะใช้เม่ือ
ตอ้งการจะบอกผลการศึกษาของผูเ้รียนแต่ละคนเทียบกบักลุ่มท่ีสอบขอ้สอบชุดเดียวกนัถา้ผูเ้รียน
คนใดได้คะแนนสอบสูงกว่ากลุ่มก็แสดงว่าเขาเก่งกว่ากลุ่มแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเขามี
ความสามารถมากหรือนอ้ยเพียงใด 

 2) แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion - referenced Test) เป็นชุดของขอ้
ค าถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อวดัผูเ้รียนแต่ละคนเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้กล่าวคือการวดัน้ีจะ
ใช้เม่ือตอ้งการบอกผลการศึกษาของผูเ้รียนแต่ละคนเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานของส่ิงท่ีทดสอบว่า 

“ผา่นเกณฑม์าตรฐานในระดบัใด” ซ่ึงจะช่วยใหค้รูสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัผูเ้รียนและผลการเรียน
การสอนวา่ท าใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในตวัผูเ้รียนมากนอ้ยเพียงใด 

                           2.1.1.5  จุดมุ่งหมายในการใชป้ระโยชน์ 

 1) แบบทดสอบเพื่อวินิจฉยั (Diagnostic Test) เป็นชุดของขอ้ค าถามท่ี
สร้างข้ึนส าหรับค้นหาจุดเด่นจุดด้อยของผู ้เ รียนแต่ละคนแล้วน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องเหล่านั้นไดอ้ยา่งตรงจุดและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

 2) แบบทดสอบเพื่อท านายหรือพยากรณ์ (Prognostic Test) เป็น
แบบทดสอบท่ีใช้ส าหรับท านายหรือคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรข้ึนบา้ง เช่น การทดสอบ 

ความถนดัทางการเรียนของนกัเรียนเพื่อท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาต่างๆหรือการตรวจ
วินิจฉัยท่ีมีการทดสอบการพยากรณ์โรคต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เป็นต้น ซ่ึงแบบทดสอบ
ประเภทน้ีจะตอ้งมีความตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Value)  

 2.1.2 ลกัษณะของแบบทดสอบท่ีดี 

                    แบบทดสอบนับว่า เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อความ
ความสามารถทางสมองของมนุษยแ์ต่การท่ีจะวดัไดต้รงแม่นย  าเช่ือถือไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่
กบัคุณลกัษณะของแบบทดสอบวา่ดี-ไม่ดีอยา่งไรซ่ึงแบบทดสอบท่ีดีอาจจะวินิจฉยัไดจ้ากประเด็น
ต่างๆดงัต่อไปน้ี (นิภา  ศรีไพโรจน์, 2531: 88-89)  
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                     2.1.2.1 แบบทดสอบท่ีดีตอ้งมีความตรง (Validity) มีความเช่ือถือได้ (Reliability) มี
อ านาจจ าแนก (Discrimination) และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงรายละเอียดไดอ้ธิบายไวแ้ลว้
ในหวัขอ้ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีดี 

                     2.1.2.2 แบบทดสอบท่ีดีตอ้งมีความยุติธรรม (Fair) หมายถึง ขอ้ค าถามทั้งหมดใน
แบบทดสอบตอ้งไม่เปิดโอกาสให้เด็กคนใดคนหน่ึงไดเ้ปรียบเด็กคนอ่ืนๆนอกจากการไดเ้ปรียบ
ทางดา้นความรู้ความสามารถเท่านั้น เช่น ขอ้สอบนั้นจะตอ้งไม่ช้ีแนะให้เด็กฉลาดใช้ไหวพริบเดา
ไดถู้กหรือไม่เปิดโอกาสใหเ้ด็กท่ีเกียจคร้านตอบไดก้ารท่ีขอ้สอบจะใหค้วามเสมอภาคในเร่ืองน้ีไดก้็
ตอ้งอาศยัการออกขอ้สอบหลายๆขอ้ท่ีครอบคลุมหลกัสูตร 

                     2.1.2.3 แบบทดสอบท่ีดีตอ้งถามอย่างลึกซ้ึง (Searching) หมายถึง ขอ้ค าถามใน
แบบทดสอบจะไม่ถามเฉพาะความรู้ความจ าเท่านั้นแต่จะตอ้งถามให้ครอบคลุมพฤติกรรมหลายๆ
ดา้น เช่น มีค าถามท่ีสามารถวดัความเขา้ใจการน าไปใชก้ารวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เป็นตน้ ซ่ึง
แบบสอบถามท่ีดีนั้นตอ้งวดัความลึกซ้ึงของวิทยาการตามแนวด่ิง (Vertical) มากกว่าท่ีจะวดัตาม
แนวกวา้ง (Horizontal)  

                     2.1.2.4 แบบทดสอบท่ีดีตอ้งจ าเพาะเจาะจง (Definite) หมายถึง ขอ้ค าถามตอ้งมีความ
ชดัเจนถามอะไรหรือใหท้ าอะไรไม่ถามคลุมเครือหรือถามหลายแง่หลายมุม 

                     2.1.2.5 แบบทดสอบท่ีดีตอ้งมีการย ัว่ยุ (Exemplary) มีลกัษณะทา้ทายให้คิดท่ีจะตอบ
และย ัว่ให้สมองพฒันาความคิดโดยใช้ค  าถามถามดึงดูดเร่ิมตั้งแต่ขอ้ค าถามง่ายๆในตอนแรกแล้ว
ค่อยๆยากข้ึนตามล าดบั เป็นการใหเ้ด็กเกิดความพอใจและพยายามท่ีจะท าขอ้สอบใหไ้ดท้ั้งหมด 

                     2.1.2.6 แบบทดสอบท่ีดีตอ้งมีความเป็นปรนยั (Objectivity) หากแบบทดสอบมีความ
เป็นปรนยัก็จะท าใหแ้บบทดสอบมีความเช่ือมัน่ความตรงเกิดข้ึนดว้ยซ่ึงมีคุณสมบติั 3 ประการดงัน้ี 

                                1) มีความชัดเจนในความหมายของค าถามเม่ือทุกคนอ่านแล้วมีความเขา้ใจ
ตรงกนั 

                                2) มีความชดัเจนในวิธีตรวจหรือมาตรฐานการให้คะแนนจะให้ใครตรวจก็ได้
คะแนนเหมือนกนั 

                                3) มีความชดัเจนในการแปลความหมายคะแนน คือ ตอ้งแปลคะแนนท่ีไดเ้ป็น
อยา่งเดียวกนั 

                      2.1.2.7 แบบทดสอบท่ีดีตอ้งมีความยากพอเหมาะ (Difficulty) หมายถึง ขอ้สอบตอ้ง
ไม่ยากหรือง่ายเกินไปเพราะขอ้สอบท่ียากท่ีสุดและง่ายท่ีสุดจะไม่มีประโยชน์แต่อยา่งใดเน่ืองจาก 
เด็กอาจจะท าผิดหมดหรือถูกหมดทั้งชั้นซ่ึงจะท าให้ไม่สามารถจ าแนกเด็กไดว้่าใครเก่ง – อ่อน    
กวา่กนั  ดงันั้น ขอ้สอบท่ีดีจะตอ้งมีความยากปานกลาง 
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                      หากแบบทดสอบมีคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้น้ีก็สามารถวินิจฉัยคุณค่าของ
แบบทดสอบไดว้่าเป็นแบบทดสอบท่ีดีมากแต่ในทางปฏิบติัขอ้สอบท่ีสร้างข้ึนจะมีคุณสมบติัไม่
ครบ ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งน ามาวเิคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือและปรับปรุงใหดี้ข้ึนต่อไป 

 2.2 แบบสอบถาม (Questionnaires)  

                 แบ บ ส อ บ ถ า ม  ห ม าย ถึ ง  เ ค ร่ื อ ง มื อ วัด ผ ล ช นิ ด ห น่ึ ง ท่ี ป ระ ก อ บ ด้ว ย ชุ ด ข อ ง  

ขอ้ค าถามหรือรายการขอ้ค าถามท่ีใชส้ าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลจากส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงขอ้เทจ็จริงในอดีตปัจจุบนัและการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต ไพศาล  วรค า, (2550 : 23).   

                   2.2.1 ประเภทของแบบสอบถามโดยทัว่ไปท่ีนิยมใชมี้อยู ่2 รูปแบบดงัน้ี 

                         2.2.1.1 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended form or Unstructured or 

Unstandardized Questionnaire) เป็นแบบสอบถามท่ีไม่ไดก้  าหนดค าตอบตายตวัไวแ้ต่เปิดโอกาสให้
ผูต้อบตอบข้อค าถามท่ีถามได้อย่างอิสระด้วยการอธิบายหรือพูดถึงแนวความคิดของตนเองได ้

อยา่งเตม็ท่ี 

                         2.2.1.2 แบบสอบถามปลายปิด (Closed form or Structured or Standardized 

Questionnaire) เป็นแบบสอบถามท่ีมีค าตอบแน่นอนซ่ึงจะประกอบดว้ยขอ้ค าถามและตวัเลือก 

(ค าตอบ) ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดต้ามตอ้งการโดยมกัจะให้ผูต้อบกากบาทหรือวงกลมลอ้มรอบ
ค าตอบท่ีตอ้งการซ่ึงแบบสอบถามชนิดปลายปิดแบ่งไดเ้ป็น 4 แบบดงัน้ี (นิภา ศรีไพโรจน์, 2531: 

91-97)  

 1) แบบส ารวจ (Check-list) แบบสอบถามลกัษณะน้ีตอ้งการใหต้อบ 

ในแง่ของมี–ไม่มี, เห็นดว้ย – ไม่เห็นดว้ย, เช่ือ – ไม่เช่ือ, ใช่ – ไม่ใช่หรืออาจมีค าตอบให้เลือกได้
หลายค าตอบ  เช่น  ท่านก าลงัศึกษาในชั้นใด (มธัยมศึกษาปีท่ี 1, มธัยมศึกษาปีท่ี 2, มธัยมศึกษา 

ปีท่ี 3) เป็นตน้ 

 2) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบสอบถามน้ีมุ่งให้
ผูต้อบประเมินขอ้ความท่ีถามออกมาเป็นระดบัมาตราส่วนอาจจะมี 3, 5, 7, 9 หรือ 11 ช่วงก็ได้
โดยตรงกลางตอ้งมีจุดสมดุล เช่น 

 วชิาวทิยาศาสตร์สอนใหค้นมีเหตุมีผล 

o เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

o เห็นดว้ย 

o ไม่แน่ใจ 

o ไม่เห็นดว้ย 

o ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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 3) แบบจดัล าดบัความส าคญัแบบสอบถามในลกัษณะน้ีตอ้งการให้ผูต้อบ
ตอบขอ้ท่ีเห็นว่าส าคญัจากมากไปหาน้อยตามความรู้สึกของผูต้อบ เช่น ท่านตอ้งการให้เทศบาล
นครอุดรธานีอ านวยความสะดวกในเร่ืองใดต่อไปน้ี (เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย) 

 

ล าดับ ความต้องการ เรียงล าดับความต้องการ 

1 การปรับปรุงไฟฟ้า ………………………………………………… 

2 การปรับปรุงถนน ………………………………………………… 

3 การปรับปรุงการจราจร ………………………………………………… 

4 การปรับปรุงอาคารสถานท่ี ………………………………………………… 

 

 4) แบบเติมค าสั้นๆในช่องวา่งโดยค าถามในแบบสอบถามจะตอ้งก าหนด
ขอบเขตหรือถามจ าเพาะเจาะจงลงไปเช่น 

 ปัจจุบนัท่านมีอาย.ุ...........................ปี..............................เดือน 

 ภูมิล าเนาเดิมของท่านอยูจ่งัหวดั.........................................  

 ปัจจุบนังานวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่นิยมใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เน่ืองจากมีจุดเด่นหลายประการซ่ึงสามารถเปรียบเทียบจุดเด่น
จุดอ่อนไดด้งัน้ี 

 

จุดเด่น จุดอ่อน 

1. ประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายเม่ือเทียบ
กบัการสัมภาษณ์เพราะจดัส่งทางไปรษณีย ์

ถึงผูรั้บได ้

1. มกัจะไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาไม่ครบตาม
จ านวน ซ่ึงขอ้มูลตอ้งไดคื้น 80-90%  

ข้ึนไปจึงจะใชไ้ด ้

2. การส่งแบบสอบถามไปยงัคนจ านวนมาก
ยอ่มสะดวกกวา่การสัมภาษณ์ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามอาจจะไม่อยูไ่ม่วา่งหรือไม่
ยนิดีพบผูส้ัมภาษณ์ 

ท าใหเ้สียเวลาโดยใช่เหตุ 

 

2. ความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ 

(Reliability) ตรวจสอบไดล้ าบากทั้งน้ี 

เพราะผูต้อบบางคนอาจไม่เห็นความส าคญั 

ของแบบสอบถามจึงตอบโดยไม่พิจารณา 

ใหร้อบคอบหรือตอบโดยล าเอียงหรือใหผู้อ่ื้นตอบ
แทน ซ่ึงจากผลการวจิยัพบวา่ประมาณ 10% ของ
แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน 

เป็นแบบตอบโดยผูอ่ื้น 
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จุดเด่น จุดอ่อน 

3. ผูต้อบแบบสอบถามมกัจะสะดวกใจท่ีจะตอบ
มากกวา่การสัมภาษณ์ 

3. เป็นการเก็บขอ้มูลท่ีไม่ไดใ้ชค้วามสัมพนัธ์
ส่วนตวั เหมือนกบัการสัมภาษณ์ 

 

4. ถา้สร้างแบบสอบถามใหดี้แลว้การวเิคราะห์
ขอ้มูลท าไดง่้ายกวา่ 

 

4. แบบสอบถามจ ากดัจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งน้ีเพราะแบบสอบถามใชไ้ด้
เฉพาะบุคคลท่ีอ่านหนงัสือไดเ้ท่านั้น 

5. สามารถก าหนดใหแ้บบสอบถามถึงมือผูรั้บได้
ในเวลาท่ีไล่เล่ียกนัไดจึ้งท าใหก้ารตอบ
แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็น
สภาวการณ์อยูใ่นเวลาท่ีใกลเ้คียงกนัได ้

5. ขอ้มูลบางอยา่งยากต่อการตีค่าเป็นตวัเลข
อยา่งดีก็อยูใ่นมาตรานามบญัญติัหรือเรียง
อนัดบัเท่านั้น 

6. ผูต้อบตอ้งการตอบแบบสอบถามท่ีเหมือนกนั
จึงเป็นการควบคุมสภาวะท่ีคลา้ยกนัท าให้
สรุปผลไดดี้กวา่การสัมภาษณ์ 

6. บางคร้ังตอ้งใชค้  าถามท่ีไม่จ  าเป็นบา้ง เพื่อให้
ไดข้อ้ความบางอยา่งติดต่อกนัหรือ 

เพื่อการตรวจสอบภายใน 

 

 2.2.2 หลกัในการสร้างแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามจะเป็นเคร่ืองมือวดัท่ีมีคุณค่ามากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัผูว้ิจยั
สามารถจะสร้างแบบสอบถามไดดี้เพียงใดถา้แบบสอบถามไม่ดีหรือมีลกัษณะไม่เหมาะสมผลท่ีได้
จากการวจิยัก็ไม่น่าเช่ือถือดงันั้นผูว้จิยัจึงควรมีหลกัในการสร้างแบบสอบถาม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

 2.2.2.1 ตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนวา่ตอ้งการจะถามอะไรบา้งซ่ึงจุดมุ่งหมาย
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ีจะท าวจิยั 

 2.2.2.2 ตอ้งสร้างค าถามใหต้รงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวไ้ม่ถามนอกประเด็น 

เพราะจะท าใหข้อ้ค าถามมากและไม่มีประโยชน์ต่อการวจิยั  ดงันั้น การสร้างค าถามไดค้รบแลว้ควร
พจิารณาตดัขอ้ค าถามท่ีไม่จ  าเป็นออก 

 2.2.2.3 ตอ้งถามใหค้รอบคลุมเร่ืองท่ีจะวดัในการสร้างแบบสอบถามผูว้ิจยัจะ 

ต้องสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมพฤติกรรมหรือเร่ืองท่ีจะวดัซ่ึงท าได้โดยผูว้ิจ ัยจะต้องแบ่ง
พฤติกรรมท่ีจะวดัออกเป็นพฤติกรรมย่อยๆก่อนแลว้จึงสร้างขอ้ค าถามพฤติกรรมหรือเร่ืองท่ีจะวดั
บางเร่ืองจะตอ้งใชข้อ้ค าถามมากบางเร่ืองก็ใชข้อ้ค าถามนอ้ยแตกต่างกนัโดยทัว่ไปแลว้ถา้ขอ้ค าถาม
ยิ่งมากก็ยิ่งจะครอบคลุมพฤติกรรมนั้นๆไดม้ากข้ึนท าให้การวดัคุณลกัษณะนั้นมีโอกาสผิดพลาด
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นอ้ยลงแต่จะท าให้ผูต้อบเกิดความเบ่ือหน่ายเพราะมีจ านวนขอ้ค าถามมากเกินไปแบบสอบถามท่ีดี
จึงควรมีจ านวนขอ้ค าถามพอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไปแต่จะมากหรือนอ้ยเท่าใดนั้นข้ึนอยู่กบั
พฤติกรรมการวดัซ่ึงตามปกติพฤติกรรมหรือเร่ืองท่ีจะวดัเร่ืองหน่ึงๆควรมีข้อค าถามในช่วง   

25 – 60 ขอ้ 

 2.2.2.4 การเรียงล าดบัขอ้ค าถามควรเรียงล าดบัให้ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัและ
แบ่งตามพฤติกรรมย่อยๆไวเ้พื่อให้ผูต้อบเห็นชดัเจนและง่ายต่อการตอบ นอกจากนั้นควรเรียงค า
ถามง่ายๆไวเ้ป็นข้อแรกๆเพื่อย ัว่ยุให้ผูต้อบอยากตอบส่วนค าถามท่ีส าคญัๆไม่ควรเรียงไวท้าง
ตอนทา้ยของแบบสอบถามเพราะความสนใจในการตอบของผูต้อบจะน้อยลงท าให้ตอบอย่างไม่
ตั้งใจ  ซ่ึงจะเกิดผลเสียต่อการวจิยัมาก 

 2.2.2.5 ลกัษณะของขอ้ค าถามท่ีดีแบบสอบถามท่ีดีนั้นควรมีลกัษณะดงัน้ี 

        1) ขอ้ค าถามไม่ควรยาวจนเกินไปควรใชข้อ้ความสั้นกะทดัรัดตรงจุด 

        2) ข้อความหรือภาษาท่ีใช้ในข้อค าถามต้องชัดเจนเข้าใจง่ายโดย
ผูส้ร้างแบบสอบถามตอ้งค านึงถึงเร่ืองต่างๆดงัต่อไปน้ี 

      2.1)  ห ลี ก เ ล่ี ย งค าถ าม ท่ี เ ป็นปฏิ เ ส ธ ซ่ึ งอาจ ท า ให้ผู ้ตอ บ
ตีความหมายผดิไดแ้ต่ในกรณีท่ีตอ้งใชค้  าปฏิเสธจริงๆก็ควรขีดเส้นใตเ้นน้ให้เห็นค าปฏิเสธนั้นส่วน
ค าปฏิเสธซอ้นปฏิเสธนั้นไม่นิยมใชอ้ยา่งยิง่ 

      2.2) ควรขีดเส้นใต้ค  าท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้ผู ้ตอบ
ตีความไดถู้กตอ้งตรงจุด 

      2.3) ไม่ควรใช้ค  าเน้นเช่นบ่อยๆเสมอทนัทีฯลฯเพราะอาจจะท า
ให้ผูต้อบตีความไดไ้ม่เหมือนกนัเช่นค าถามถามวา่วิชาอะไรท่ีอาจารยข์าดสอนเสมอค าวา่ “เสมอ” 
ผูต้อบแต่ละคนอาจตีความไม่เหมือนกนับางคนอาจจะตีความวา่ขาดทุกสัปดาห์หรือทุก 2 สัปดาห์
หรือทุกเดือนเป็นตน้ 

      2.4) อยา่ใชค้  าท่ีมีความหมายหลายนยัเพราะผูต้อบอาจจะตีความ
ได้ไม่เหมือนกนั เช่น ถามว่าท่านมีอายุ..........ปี บางคนตอบอายุเต็ม เศษเดือนปัดทิ้ง แต่บางคน
อาจจะปัดเศษเดือนมาเป็นปี ท าใหข้อ้มูลคลาดเคล่ือนไดจึ้งควรถามใหช้ดัเจนดงัน้ี คือ  
ท่านมีอาย.ุ...........ปี............เดือน 

 3) ไม่ใชค้  าถามถามน าหรือเสนอแนะใหต้อบ 

 4) ไม่ถามในเร่ืองท่ีเป็นความลบัเพราะจะท าใหผู้ต้อบตอบไม่ตรง 

กบัความจริง 
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 5) ไม่ถามในเร่ืองท่ีรู้แลว้หรือถามในส่ิงท่ีวดัไดด้้วยวิธีอ่ืน เช่น จากการ
สังเกตจากเอกสารรายงานเป็นตน้ 

 6) ข้อค าถามต้องเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ต้องค านึงถึงระดับ
การศึกษาความสนใจสติปัญญาฯลฯ 

 7) ขอ้ค าถามขอ้หน่ึงๆควรถามเพียงปัญหาเดียวเพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีชดัเจน
และตรงจุด 

 8) ค  าตอบหรือตวัเลือกในขอ้ค าถามควรมีมากพอหรือมีความเหมาะสม
กบัขอ้ค าถามนั้นๆ 

 9) ค  าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถามควรจะสามารถแปลงออกมาในรูปของ
ปริมาณและใชส้ถิติอธิบายขอ้เทจ็จริงได ้

 2.3 แบบสังเกต (Observation)  

 แบบสังเกต  หมายถึง เคร่ืองมือวดัผลชนิดหน่ึงท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
พิจารณาปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนเพื่อค้นหาความจริงของปรากฏการณ์นั้นๆด้วยการอาศัย
ประสาทสัมผสัของผูส้ังเกตโดยตรงท าให้ไดข้อ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือเช่นการสังเกตพฤติกรรมการท างานของนกัเรียนบุคลิกภาพการแต่งกายการใชค้  าพูดหรือ
การแสดงออกในลกัษณะต่างๆ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, (2553) 
 2.3.1 ประเภทของการสังเกต 

 การจ าแนกประเภทของการสังเกตมีหลายแบบทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเกณฑ์ท่ีใช้ใน
การแบ่งซ่ึงโดยทัว่ไปนิยมแบ่งประเภทของการสังเกตโดยยึดวิธีการสังเกตเป็นหลกัซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น  

2 ประเภทดงัน้ี 

 2.3.1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) หมายถึง 

 การสังเกตท่ี  ผูส้ังเกตเข้าไปมีร่วมในเหตุการณ์หรือกิจกรรมท่ีต้องการสังเกตหรืออยู่ในฐานะ
สมาชิกคนหน่ึงของผูถู้กสังเกตซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบน้ีจะท าให้ไดข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) เพราะเกิดจากการสังเกตทางตรง (Direct observation) ท าใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความละเอียดถูกตอ้ง
ชดัเจน เช่น การวิจยัเร่ืองการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบา้นกรณีการนวดผ่อนคลายในธุรกิจบา้นพกั
แบบชุมชนมีส่วนร่วมของศูนยส์งเคราะห์ชาวเขาจงัหวดัเชียงราย (กสัมา กาซ้อนและคณะ,  2551: 

ออนไลน์) ผูส้ังเกตจะตอ้งเขา้ไปอยู่ในศูนยส์งเคราะห์ชาวเขาเพื่อสร้างความคุน้เคยเหมือนเป็น
สมาชิกคนหน่ึงในชุมชนท าให้พวกเขารู้สึกวา่ไม่ใช่คนแปลกหนา้พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในทุก
เร่ืองท่ีผูส้ังเกตตอ้งการ 
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 2.3.1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non – Participation Observation) 

หมายถึงการสังเกตท่ีผูส้ังเกตไม่เข้าไปร่วมในเหตุการณ์หรือกิจกรรมท่ีตอ้งการสังเกตกล่าวคือ 

ผูส้ังเกตไม่ไดเ้ขา้ไปร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มผูท่ี้ตอ้งการสังเกตแต่อยู่ในฐานะเป็นบุคคลภายนอก
คอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆโดยท่ีผูถู้กสังเกตอาจจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ไดซ่ึ้งเป็นลกัษณะการสังเกตทางออ้ม 

(Indirect Observation) ซ่ึงการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยทัว่ไปมีอยู ่2 ลกัษณะดงัน้ี 

     2.3.1.2.1 การสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) เป็น 

การสังเกตท่ีผูส้ังเกตก าหนดขอบเขตของเร่ืองท่ีจะสังเกตไวล่้วงหน้าแลว้ว่าจะสังเกตอะไรบา้งมี
ขอบเขตเน้ือหามากน้อยเพียงใด เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู เป็นต้น ซ่ึงในกรณีน้ีผูถู้กสังเกตจะไม่รู้ตัวจึงจะสามารถจดบนัทึก
พฤติกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

    2.3.1.2.2 การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation)  

เป็นการสังเกตท่ีผูส้ังเกตไม่ไดก้  าหนดขอบเขตของเร่ืองท่ีจะสังเกตไวล่้วงหนา้วา่จะสังเกตอะไรบา้ง
มีขอบเขตเน้ือหามากนอ้ยเพียงใดแต่ผูส้ังเกตจะสังเกตเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีจะสังเกต
อยา่งอิสระโดยการสังเกตอย่างกวา้งๆส่วนใหญ่ใช้กบัการศึกษาเร่ืองใหม่ๆท่ีผูท่ี้สังเกตไม่มีความรู้
ภูมิหลังมาก่อนจึงไม่สามารถก าหนดรูปแบบท่ีแน่นอนได้ซ่ึงการสังเกตด้วยวิธีน้ีจะน าไปสู่ 

การสังเกตแบบมีโครงสร้างต่อไป 

 2.3.2 หลกัและวธีิการสังเกต มีแนวปฏิบติัดงัน้ี (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2553: 73 -74)  

 2.3.2.1 ก าหนดเป้าหมายของ การสังเกตให้แน่นอนและชดัเจนโดยก าหนด
ขอบเขตของเร่ืองท่ีจะสังเกตรายละเอียดของเร่ืองและลกัษณะของการสังเกต 

 2.3.2.2 สังเกตอย่างละเอียดมีขั้นตอนเป็นระบบและตั้งใจตลอดระยะเวลาท่ี
สังเกต 

 2.3.2.3 ควรมีการบนัทึกทนัทีท่ีสังเกตไม่ควรทิ้งไวน้านเพราะอาจลืมไดแ้ละ
ไม่ควรบนัทึกใหผู้ถู้กสังเกตเห็น 

 2.3.2.4 ผูส้ังเกตควรมีสุขภาพปกติมีการรับรู้ท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 2.3.2.5 ผูส้ังเกตต้องขจดัความมีอคติหรือความล าเอียงให้หมดวางตวัเป็น
กลางบนัทึกเหตุการณ์ตามการรับรู้อยา่งตรงไปตรงมาและไม่รังเกียจผูถู้กสังเกต 

 2.3.2.6 ก่อนการสังเกตจริงควรมีการฝึกการสังเกตและบนัทึกเหตุการณ์ 

 2.3.2.7 ไม่ควรตีความขณะสังเกตเพราะจะท าให้ความสนใจในการสังเกต
ลดลง 
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 2.3.2.8 ควรระมดัระวงัความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มเวลาดงันั้นบางเร่ืองอาจ
ตอ้งสังเกตตามช่วงเวลาต่างกนัหลายคร้ังหรือใชผู้ส้ังเกตหลายคนเพื่อใหผ้ลการสังเกตท่ีเช่ือถือได ้

 2.3.3 เค ร่ืองมือท่ีใช้ประกอบการสัง เกต ในการสัง เกตโดยทั่วไปจะต้องมี 

การบนัทึกส่ิงท่ีสังเกตไดเ้สมอซ่ึงอาจบนัทึกได้หลายลกัษณะแต่การบนัทึกผลการสังเกตท่ีนับว่า
สะดวกมากก็คือการใชเ้คร่ืองมือบนัทึกประกอบการสังเกตท่ีส าคญัมีดงัน้ี (นิภา  ศรีไพโรจน์,  2531: 

103-104)  

 2.3.3.1 แบบตรวจสอบรายการ (Check-lists) แบบตรวจสอบรายการมี
ลกัษณะเป็นชุดของขอ้ความ (Statement)  ท่ีบ่งถึงพฤติกรรมบุคลิกลกัษณะหรือกิจกรรมต่าง ๆ ไวผู้ ้
สังเกตจะขีดบนัทึกเฉพาะพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นว่าเกิดข้ึนในตวัผูถู้กสังเกตและการบนัทึกมกัจะ
บนัทึกในแง่ มี – ไม่มี, ใช่ – ไม่ใช่, จริง – ไม่จริง, โดยใชว้ีการกาเคร่ืองหมายถูก (/) หรือผิด ( × ) ลง
หนา้.ขอ้พฤติกรรมนั้นๆจึงเป็นวธีิท่ีสะดวกมาก 

 2.3.3.2 มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มาตราส่วนประมาณค่ามี
ลกัษณะเป็นชุดของค าถามหรือขอ้ความท่ีบอกระดบัมากนอ้ยโดยทัว่ไปนิยมใชต้ั้งแต่ 3 ระดบัข้ึนไป
แต่มาตราส่วนประมาณค่าท่ีใชใ้นแบบสอบถามแตกต่างกบัมาตราส่วนประมาณค่าในแบบสังเกต
ตรงท่ีว่าถา้ใช้ในรูปแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้นัทึกเอง
หรือใหผู้ส้อบถามบนัทึกใหต้ามค าบอกเล่าแต่ถา้ใชป้ระกอบการสังเกตผูส้ังเกตจะเป็นผูบ้นัทึกและ
ประเมินผลเอง  ดงันั้น จึงควรระมดัระวงัในเร่ืองความล าเอียงหรืออคติของผูส้ังเกต 

 2.3.4 ข้อเสนอแนะบางประการในการสังเกต เพื่อให้การสังเกตมีความถูกต้อง
เท่ียงตรงควรมีหลกัเกณฑท่ี์ส าคญับางประการประกอบการสังเกตดงัน้ี 

 2.3.4.1 มีจุดมุ่งหมายในการสังเกตท่ีแน่นอนคือจะตอ้งก าหนดขอบเขตของ
เร่ืองหรือพฤติกรรมท่ีจะสังเกตใหช้ดัเจนกล่าวคือตอ้งเลือกสังเกตพฤติกรรมเฉพาะเร่ืองเพียงคร้ังละ
เร่ืองเดียวหรือจุดเดียวเท่านั้นโดยจะตอ้งก าหนดพฤติกรรมท่ีตอ้งการสังเกตให้ชดัเจนท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท าได ้

 2.3.4.2 ต้องสังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์คือสังเกตด้วยความระมดัระวงัใช้
วิจารณญาณในการสังเกตมีความตั้งใจมีความไวในการใช้ประสาทสัมผสัตลอดจนมีความไวใน 

การรับรู้และส่ือความหมายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือได ้

 2.3.4.3 ควรใช้เคร่ืองมืออ่ืนประกอบการสังเกตเช่นแบบตรวจสอบรายการ
หรือแบบบนัทึกหรือมาตราส่วนประมาณค่าหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆท่ีเห็นว่าเหมาะสมเขา้ช่วยเพื่อให้
สามารถประเมินผลการสังเกตไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 



การวจิยัทางการศึกษา 

155 

 

 2.3.4.4 ต้องบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมนั้นๆทันทีผูส้ังเกตจะต้องท า 

การบันทึกพฤติกรรมท่ีสังเกตทันทีเพื่อป้องกันการหลงลืมความสับสนและระวงัเร่ืองของ 

ความล าเอียงหรืออคติดว้ยผลท่ีไดจ้ากการสังเกตหรือขอ้มูลท่ีไดน้ั้นสามารถตรวจสอบหาความตรง
และความเช่ือมัน่ไดโ้ดยใช้วิธีการทางสถิติหรืออาจจะตรวจสอบจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตซ ้ า
หรือการสังเกตของคนอ่ืนๆวา่ไดผ้ลสอดคลอ้งกนัหรือไม่วิธีการบนัทึกผลการสังเกตท่ีนิยมใชก้นัมี
อยู ่2 วธีิคือ 

      1.) วิธี Sign System เป็นวิธีบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตโดยผู ้
สังเกตจะท าเคร่ืองหมายไว้หน้าข้อความท่ีเกิดพฤติกรรมนั้ นในระหว่างท่ีท าการสังเกตจาก
พฤติกรรมต่างๆท่ีผูส้ังเกตสร้างหรือก าหนดพฤติกรรมไวแ้ล้วแต่อาจจะไม่เกิดข้ึนในระหว่างท่ี
สังเกตอยูก่็ได ้

      2.) วธีิ Category System เป็นวธีิการบนัทึกขอ้มูลท่ีนิยมใชก้นัมาก 

ในปัจจุบนั  กล่าวคือ วธีิน้ีผูส้ังเกตจะก าหนดลกัษณะยอ่ย ซ่ึงประกอบเขา้เป็นพฤติกรรมดา้นใดดา้น
หน่ึงเพียงด้านเดียวโดยลกัษณะย่อยเหล่านั้นเป็นอิสระกนัมีค าอธิบายลกัษณะย่อยๆนั้นได้อย่าง
ชดัเจนเพื่อใหส้ังเกตและบนัทึกผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 2.3.4.5 ควรบันทึกเฉพาะส่ิงท่ีสังเกตเห็นเท่านั้ นไม่ควรตีความหมาย
พฤติกรรมเพื่อให้ผูส้ังเกตพลาดพฤติกรรมท่ีควรจะสังเกตไปในการบนัทึกจะตอ้งบนัทึกอย่างเป็น
ปรนยั (Objective) คือบนัทึกการสังเกตตามสภาพท่ีเป็นอยูไ่ม่ตอ้งใส่ความรู้สึกส่วนตวัของผูส้ังเกต
เขา้ไป 

 2.3.4.6 ควรท าการสังเกตหลายๆคร้ังโดยเฉพาะการสังเกตท่ีกระท าในขณะท่ี
ผูส้ังเกตไม่รู้ตวัวา่ถูกสังเกตหรือผูส้ังเกตคิดวา่ไม่อยูใ่นสายตาของผูถู้กสังเกตอนัจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 

 2.3.5 คุณสมบัติของผูส้ังเกตท่ีดี ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตจะถูกต้องครบถ้วน
เพียงใดนั้ นย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถของผู ้สังเกตเป็นส าคัญผู ้สังเกตท่ีดีจึงควรมีลักษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

 2.3.5.1 มีความตั้งใจในการสังเกตคือผูส้ังเกตจะตอ้งเป็นคนท่ีมีความตั้งใจ
แน่วแน่สามารถก าหนดตนเองใหมี้สมาธิหรือมีใจจดจ่อในเร่ืองท่ีสังเกตได ้

 2.3.5.2 มีความไวในการใช้ประสาทสัมผสัประสานสัมผสัท่ีนับว่ามี
ความส าคญัในการสังเกตไดแ้ก่หูและตา ฉะนั้นผูส้ังเกตจะตอ้งมีประสาทสัมผสัท่ีเป็นปกติและมี
ความไวในการใชป้ระสาทสัมผสัรวมทั้งมีสุขภาพทางดา้นร่างกายและอารมณ์ท่ีปกติดว้ย 
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 2.3.5.3 มีความไวในการรับรู้และส่ือความหมายกล่าวคือผูส้ังเกตจะตอ้งมี
ความรู้ในเร่ืองท่ีสังเกตดีมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตลอดจนสามารถแปลความหมายไดถู้กตอ้งชดัเจน
และท าการบนัทึกไดต้รงกบัขอ้เทจ็จริง 

 2.3.5.4 มีความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกตจะท าให้สามารถสังเกตได้
อยา่งครบถว้นและเป็นผลใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ 

 2.3.5.5 มีความสามารถในการวินิจวิเคราะห์อนัจะท าให้การสรุปตีความหรือ
ประเมินพฤติกรรมท่ีสังเกตเป็นไปอย่างถูกตอ้งหรือการท่ีผูส้ังเกตจะตอ้งจดัอนัดบัพฤติกรรมท่ี
สังเกตวา่อยูใ่นระดบัมาก ปานกลางหรือนอ้ย หรือดี-เลวเพียงใดนั้น ผูส้ังเกตจะตอ้งมีความสามารถ
พนิิจวเิคราะห์เป็นอยา่งมาก 

 2.3.5.6 มีประสบการณ์ในการสังเกตคือเป็นผูท่ี้ไดรั้บการฝึกทางการสังเกต
จนเกิดความช านาญหรือเป็นผูท่ี้เคยท าการสังเกตมาแลว้ซ่ึงจะท าให้การสังเกตพฤติกรรมท่ีจะศึกษา
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

 2.3.5.7 มีความยุติธรรม ผูส้ังเกตท่ีดีตอ้งมีความยุติธรรม สามารถควบคุม 

ความล าเอียงส่วนตวัได ้และไม่อคติต่อผูถู้กสังเกต 

 2.3.6 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการสังเกต การใช้แบบสังเกตเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั
ยอ่มมีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดั ดงัน้ี (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2553: 73 -74) 
 

ข้อดี ข้อจ ากดั 

1. ไดข้อ้มูลจากแหล่งโดยตรงและได้
รายละเอียดต่างๆอยา่งลึกซ้ึง 

2. สามารถเก็บขอ้มูลกบัผูท่ี้พดูไม่ได ้

เขียนไม่ไดไ้ม่มีเวลาและไม่ใหค้วาม
ร่วมมือ 

3. สามารถใชเ้คร่ืองมืออ่ืนร่วมดว้ยได ้

4. สามารถเก็บขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 

ความละอายหรือขอ้มูลท่ีเขาไม่เตม็ใจ 

จะตอบได ้

5. สะดวกในการปฏิบติัซ่ึงจะเร่ิมสังเกต 

หรือหยดุสังเกตเวลาใดก็ได ้

6. ใชเ้ป็นหลกัฐานสนบัสนุนหรือขดัแยง้

1. บางคร้ังอาจจะตอ้งใชเ้วลาและค่าใชจ่้ายมาก
จนกวา่เหตุการณ์ท่ีตอ้งการจะเกิด 

2. กรณีท่ีผูส้ังเกตรู้ตวัอาจมีการปฏิบติัผดิจากเดิมได้ 
ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไม่เท่ียงตรง 

3. บางคร้ังไม่สามารถเฝ้าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
เหมือนๆกนัไดแ้ละบางคร้ังเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน
ขณะไม่ไดเ้ฝ้าสังเกต 

4. ไม่สามารถเก็บขอ้มูลท่ีเจา้ของเหตุการณ์ไม่
อนุญาตเช่นพิธีกรรมบางอยา่ง 

5. เหตุการณ์บางอยา่งอาจเกิดข้ึนเร็วมากจนสังเกต 

ไม่ทนั 

6. หากผูส้ังเกตมีประสาทสัมผสัไม่ดีผลการสังเกต 
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ความในเร่ืองเดียวกนัท่ีทราบจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยวธีิอ่ืนหรือเสริมให้
ชดัเจนข้ึน 

 

อาจไม่ชดัเจนและหากผูส้ังเกตขาดทกัษะจะท าให ้

การสังเกตมีอคติได ้

7. หากผูส้ังเกตมีอารมณ์ไม่ปกติหรือมีอารมณ์คา้ง 

มาจากเร่ืองอ่ืนอาจท าใหก้ารสังเกตมีความ 

คลาดเคล่ือนได ้

8. หากผูส้ังเกตไม่คุน้เคยกบัประเพณีวฒันธรรม 

อาจท าใหแ้ปลความหมายจากการสังเกตผดิไปได ้

  

 2.4  แบบสัมภาษณ์ (Interview)  

       แบบสัมภาษณ์ หมายถึง เคร่ืองมือวดัผลชนิดหน่ึงท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมจากผูใ้ห้
ขอ้มูลโดยตรง ดว้ยการสนทนาหรือการเจรจาโตต้อบกนัอยา่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อคน้หาความรู้ 

ความจริงตามวตัถุประสงคท่ี์ได ้ก าหนดไวล่้วงหนา้การสัมภาษณ์จะประกอบดว้ยบุคคล 2 ฝ่าย คือ 

ผูส้ัมภาษณ์ (Interviewer) และผูถู้กสัมภาษณ์หรือผูใ้ห้สัมภาษณ์ (Interviewee) ซ่ึงการสัมภาษณ์
นอกจากจะท าใหไ้ดค้วามรู้ความจริงตามท่ีตอ้งการแลว้ ยงัท าใหท้ราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติกรรม
บุคลิกภาพคุณลกัษณะของผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดอี้กดว้ย เช่น ท่วงทีวาจาอุปนิสัยปฏิภาณไหวพริบ 

(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2553: 75-76) 
 2.4.1 รูปแบบของการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์สามารถจ าแนกได ้2 รูปแบบคือ 

 2.4.1.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Standardized or Structured 

Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผูส้ัมภาษณ์จะใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไวแ้ลว้ครอบคลุมเน้ือหา
หรือประเด็นท่ีตอ้งการสัมภาษณ์โดยผูส้ัมภาษณ์จะใช้ค  าถามในการสัมภาษณ์กบัผูใ้ห้สัมภาษณ์
เหมือนกนัหมดทุกคนเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะไม่ค่อยยืดหยุน่ตอ้งถามไปตามแบบสัมภาษณ์ท่ี
ก าหนดไวเ้ท่านั้น แต่มีขอ้ดีคือสามารถจดัหมวดหมู่ขอ้มูลไดง่้ายและสะดวกในการวิเคราะห์วิธีการ
สัมภาษณ์อาจกระท าเป็นรายบุคคล  (Individual Interview) หรือสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group 

Interview) เช่นการสัมภาษณ์นกัศึกษาทุนเป็นรายบุคคลการสัมภาษณ์พนกังานบริษทัเป็นรายกลุ่ม
โดยการสัมภาษณ์พร้อมกนัในเวลาเดียวกนัคร้ังละหลายคนอาจเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กก็ไดทุ้ก
คนตอบค าถามเดียวกนัหมด 

 2.4.1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non – Structure or Unstructured 

Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผูส้ัมภาษณ์ไม่ใชแ้บบสัมภาษณ์มีเพียงการก าหนดประเด็นหรือหวัขอ้
ของการสัมภาษณ์ไวอ้ย่างกวา้งๆโดยไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ค  าถามเหมือนกนัหมดกบัผูส้ัมภาษณ์ทุกคน 
ดงันั้น ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งมีความช านาญมีเทคนิคและความสามารถเฉพาะตวัในการตั้งขอ้ค าถามใน
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การสัมภาษณ์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวก้ารสัมภาษณ์ วิธีน้ี 

ผูส้ัมภาษณ์สามารถเปล่ียนแปลงค าถามได้อย่างอิสระและผูใ้ห้สัมภาษณ์ก็สามารถตอบได้อย่าง
อิสระเช่นเดียวกนั 

 2.4.2 หลกัและวธีิการสัมภาษณ์โดยทัว่ไปมีหลกัและวธีิการสัมภาษณ์ ดงัน้ี  

(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2553: 75 -76)  

 2.4.2.1 ก่อนการสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งแนะน าตวัเองบอกจุดมุ่งหมาย
ของการสัมภาษณ์ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บและแจง้วา่จะไม่เปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะส่วนตวัรวมทั้งหาก
มีการบันทึกเทปต้องขออนุญาตผู ้ให้สัมภาษณ์ก่อนและเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิด 

ความร่วมมือก่อนเร่ิมสัมภาษณ์ควรใช้เวลาสักเล็กน้อยสนทนาเร่ืองท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์สนใจทัว่ๆไป
ก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ในเร่ืองท่ีตอ้งการ 

 2.4.2.2 ระหวา่งการสัมภาษณ์ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

 1) ถามทีละค าถามดว้ยค าถามท่ีเขา้ใจง่ายชดัเจนฟังแลว้สามารถ 

ตอบไดท้นัทีไม่ตอ้งแปลความหมายอีกคร้ังหากผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่เขา้ใจค าถามก็อธิบายค าถาม 

หรือตั้งค  าถามใหม ่

 2) ไม่ควรช้ีแนะค าตอบไม่ควรเร่งรัดค าตอบจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 3) ไม่วจิารณ์ค าตอบหรือพดูในลกัษณะสั่งสอนผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 4) ใชไ้หวพริบสังเกตท่าทางของผูใ้ห้สัมภาษณ์ดว้ยวา่เต็มใจหรือล าบาก
ใจท่ีจะตอบตามความจริงหรือไม่เ ช่นบางเ ร่ืองรู้สึกว่า เป็นเร่ืองส่วนตัวท่ี รู้สึกละอายเป็น 

ปมด้อยพูดไปแล้วจะเป็นการเสียประโยชน์หรือเป็นเร่ืองท่ีรู้สึกว่าถูกตรวจสอบหรือลองภูมิผู ้
สัมภาษณ์จะต้องระวงัอย่าให้เกิดความรู้สึกดังกล่าวเพราะจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีบิดเบือนไปจาก 

ความเป็นจริงได ้

 5) กรณีท่ียงัไม่ไดค้  าตอบท่ีชดัเจนเม่ือจบการสัมภาษณ์แลว้อาจยอ้นมา
ถามใหม่ในเชิงทบทวนวา่ค าถามน้ีตอบแบบน้ีใช่หรือไม่ 
 6) กล่าวขอบคุณผูใ้หส้ัมภาษณ์เม่ือสัมภาษณ์เสร็จแลว้ 

 2.4.2.3 หลงัการสัมภาษณ์ ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

 1) ตอ้งจดบนัทึกทนัทีหลงัสัมภาษณ์เสร็จแลว้เพื่อกนัลืม 

 2) ควรบนัทึกเฉพาะเน้ือหาสาระจากการสัมภาษณ์เท่านั้นไม่ตอ้งใส่ 

ความคิดเห็นของผูส้ัมภาษณ์ลงไปดว้ย 

 3) ค าถามใดถา้ไม่ไดค้  าตอบผูส้ัมภาษณ์ควรจะบนัทึกเหตุผลไวด้ว้ย 

 4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจดบนัทึกในแบบสัมภาษณ์ก่อน 
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การวเิคราะห์ 

 2.4.3 แบบสัมภาษณ์โดยทัว่ไปมกัจะประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน ดงัน้ี  

(นิภา   ศรีไพโรจน์, 2531: 98-101)  

 2.4.3.1 ส่วนแรก  เป็นส่วนท่ีใช้ส าหรับบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการสัมภาษณ์ 
เช่น  ช่ือโครงการวิจยั  วนั-เดือน-ปีท่ีสัมภาษณ์  ลกัษณะบางประการของกลุ่มท่ีจะสัมภาษณ์  เช่น 
สภาพครอบครัวหมู่บา้นอ าเภอจงัหวดั เป็นตน้ 

 2.4.3.2 ส่วนท่ีสองเป็นรายละเอียดส่วนตวัของผูใ้ห้สัมภาษณ์ในส่วนท่ียงัไม่
เก่ียวกับเร่ืองท่ีจะสัมภาษณ์เช่นเพศอายุเช้ือชาติสัญชาติศาสนาอาชีพจ านวนบุตรสมาชิกใน
ครอบครัวฯลฯ 

 2.4.3.3 ส่วนท่ีสามเป็นรายละเอียดเก่ียวกบัการสัมภาษณ์คือเป็นขอ้ความค า 

ตอบท่ีตรงกบัจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ 

 2.4.4 ชนิดของค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ค าถามในการสัมภาษณ์อาจแบ่งออก 

ไดเ้ป็น 2 ชนิดดงัน้ี 

 2.4.4.1 ค  าถามแบบมีตวัเลือกก าหนดไวแ้ลว้(Fixed Alternatives) คือค าถามท่ี
มีค าตอบก าหนดไวแ้ลว้ในแบบสัมภาษณ์มีลกัษณะและรูปแบบเช่นเดียวกบัแบบสอบถามซ่ึงอาจอยู่
ในรูปตอบรับหรือตอบปฏิเสธเช่นมี – ไม่มี, จริง – ไม่จริง, ใช่ – ไม่ใช่, ถูก – ผิดหรืออยูใ่นรูปให้
เลือกตอบจากท่ีก าหนดไวแ้ละมกันิยมใชต้วัเลือกปลายเปิดต่อทา้ยไว ้ 1 ขอ้มีขอ้ความวา่ “  อ่ืนๆ 

(โปรดระบุ) .......” ทั้งน้ีเพื่อแกปั้ญหาท่ีผูต้อบมีค าตอบไม่ตรงกบัท่ีมีใหเ้ลือก 

 2.4.4.2 ค  าถามแบบปลายเปิด (Open – ended) คือค าถามท่ีเปิดโอกาสให้
ผูต้อบได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระและเต็มท่ีฉะนั้นผูส้ัมภาษณ์จะต้องท าหน้าท่ีจดบันทึก
รายละเอียดของค าถามของผูใ้ห้สัมภาษณ์ค าถามประเภทน้ีมกัใช้เพื่อตอ้งการทราบรายละเอียดท่ี
ลึกซ้ึงถา้พิจารณาจากชนิดของค าถามในการสัมภาษณ์จะเห็นไดว้า่ค  าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ก็มี
รูปแบบท านองเดียวกบัแบบสอบถามนัน่เอง 

 2.4.5 คุณสมบติัของผูส้ัมภาษณ์ท่ีดี ในการใชว้ธีิการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือใน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นผูส้ัมภาษณ์นบัเป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งละเอียด
ถูกตอ้งหรือครบถว้นเพียงใด ดงันั้น ผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีเป็นผูส้ัมภาษณ์จึงควรมีคุณสมบติัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 2.4.5.1 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดีเน่ืองจากผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งพบปะพูดคุยกบับุคคล
ต่างๆมากมายหลายระดบั ดงันั้น ผูส้ัมภาษณ์จึงต้องเป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อให้สามารถ
ท างานร่วมกบัคนอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 2.4.5.2 มีบุคลิกลกัษณะดีผูส้ัมภาษณ์ควรมีกิริยามารยาทเรียบร้อยสุภาพอ่อน 

โยนวางตวัไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ พดูจาไพเราะอ่อนหวานส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะท าให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์
เกิดความรู้สึกท่ีดีและเตม็ใจใหส้ัมภาษณ์ 

 2.4.5.3 มีไหวพริบดี คือสามารถรับรู้ส่ิงต่างๆไดร้วดเร็วและแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ไดท้นัต่อเหตุการณ์ 

 2.4.5.4 มีความอดทนและเขม้แข็งสามารถอดทนต่อความยากล าบากใน 

การเดินทางไปเก็บขอ้มูลและความเหน็ดเหน่ือยจากการสัมภาษณ์โดยไม่แสดงความเบ่ือหน่ายแต่
ประการใดผูส้ัมภาษณ์ท่ีดีตอ้งมีความอดทนและเขม้แขง็อยูต่ลอดเวลา 

 2.4.5.5 มีความซ่ือสัตยโ์ดยเฉพาะการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ตอ้ง
บนัทึกผลตามความเป็นจริงไม่ควรบนัทึกเองโดยไม่ไดท้  าการสัมภาษณ์ 

 2.4.5.6 มีความยุติธรรมผูส้ัมภาษณ์ท่ีดีจะตอ้งมีความยุติธรรม คือ สามารถ
ควบคุมความล าเอียงส่วนตวัไดไ้ม่อคติต่อขอ้มูลท่ีไดม้าอนัจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

 2.4.5.7 มีความละเอียดรอบคอบผูส้ัมภาษณ์ควรจะมีความละเอียดรอบคอบ 
เพื่อใหส้ามารถสัมภาษณ์ไดค้รบถว้นแมว้า่จะเป็นเร่ืองเล็กนอ้ยก็ตามอนัจะน าไปใชป้ระกอบ 

การแปลความหมายขอ้มูลใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 2.4.5.8 มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือหรือแบบสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบสัมภาษณ์เป็นอยา่งดีและสามารถใชเ้คร่ืองมือน้ีไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว
และถูกตอ้ง 

 2.4.5.9 มีความรู้และความสนใจท่ีจะสัมภาษณ์ถา้ผูส้ัมภาษณ์มีความรู้และ
ความสนใจในเร่ืองท่ีจะสัมภาษณ์ก็จะท าให้มีความเขา้ใจในขอ้ค าถามและตีความหมายขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 2.4.5.10 เป็นคนช่างสังเกตการสังเกตย่อมท าให้ผูส้ัมภาษณ์ได้มองเห็น
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงสามารถน ามาประกอบการแปลความหมายขอ้มูลได้
อีกทางหน่ึงดว้ย 
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 2.4.6 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการสัมภาษณ์การใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือใน  
การวจิยัยอ่มมีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดัดงัน้ี (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2553: 76) 

 

ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 

1. ใชไ้ดก้บัทุกคนทุกวยัทุกเพศและเหมาะส าหรับ 

ผูท่ี้อ่านหนงัสือไม่ออกหรือเขียนหนงัสือไม่ได ้

หรือมีปัญหาในการอ่านและเขียน 

2. ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดและสามารถสังเกต 

พฤติกรรมท่าทีของผูใ้หส้ัมภาษณ์ในขณะสัมภาษณ์ 

ไดด้ว้ย 

3. สามารถปรับค าถามใหช้ดัเจน ยดืหยุน่ได ้ท าให้ 
สามารถซกัถามขอ้สงสัยต่าง ๆ หรือค าตอบท่ียงั 

ไม่ชดัเจนได ้

4. ผูใ้หส้ัมภาษณ์จะใหค้วามร่วมมือดีกวา่การเก็บ 

รวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม 

1. เสียเวลามากส้ินเปลืองแรงงานและ 

เสียค่าใชจ่้ายสูง 

2. ความร่วมมืออาจจะนอ้ยลง 

หากผูส้ัมภาษณ์ไม่มีมนุษยสมัพนัธ์ดีพอ 

3. ตอ้งอาศยัประสบการณ์ของผูส้ัมภาษณ์
มากเพราะผูใ้หส้ัมภาษณ์มกัจะระวงัตวั
นึกวา่เป็นเร่ืองของราชการ 

4. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจะท า
ใหร้วบรวมค าตอบไดค้่อนขา้งยาก 

 

เทคนิคทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสนทนา
เพื่อแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งมีจุดมุ่งหมายระหวา่งผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
ซ่ึงจะถามอยา่งเจาะลึกค าตอบอยา่งละเอียดถ่ีถว้น นอกจากน้ียงัถามถึงเหตุและผลของค าตอบดว้ยวา่
ท าไมถึงตอบเช่นนั้น ซ่ึงการสัมภาษณ์แบบน้ี จะใช้ไดดี้กบัการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคล 
เจตคติ ความตอ้งการ ความเช่ือ ค่านิยม บุคลิกภาพในลกัษณะต่าง ๆ (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2553: 76-79) 
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ข้อดี ข้อจ ากดั 

1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มีความละเอียด 

ถ่ีถว้นเฉพาะเจาะจงในประเด็นท่ีตอ้งการ 

2. สามารถติดต่อส่ือสารโดยตรงท าให้เกิด 

ความเขา้ใจระหวา่งกนัและกนัไดดี้ 

ถา้มีความเขา้ใจผดิก็สามารถแกไ้ขไดท้นัที 

3. มีลกัษณะยดืหยุน่ผูส้ัมภาษณ์สามารถ
เปล่ียนแปลงหรือปรับขอ้ค าถามเพื่อใหผู้ใ้ห้
สัมภาษณ์เกิดความเขา้ใจค าถามไดต้ลอดเวลา 

4. ในขณะท่ีท าการสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์
สามารถสังเกตผูใ้หส้ัมภาษณ์ไปดว้ยไดว้า่มี
ความจริงใจกบัการตอบหรือไม่ 

1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้
สัมภาษณ์หากมีความใกลชิ้ดกนั อาจส่งผลต่อการ
ใหข้อ้มูล 

2. ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย เวลา และพลงังานมาก 

3. ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลข้ึนอยูก่บัความร่วมมือ
และความเตม็ใจของผูถู้กสัมภาษณ์ 

5. ความส าเร็จในการเก็บขอ้มูลวธีิน้ีข้ึนอยูก่บั
ความสามารถของผูส้ัมภาษณ์แต่เพียงผูเ้ดียว 

6. ถา้หากสภาพอารมณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่ปกติ
อาจส่งผลใหเ้กิดการบิดเบือนการใหข้อ้มูลได ้

7. การตดัสินใจอยา่งทนัทีทนัใดของผูใ้หส้ัมภาษณ์
ในขณะท่ีถูกสัมภาษณ์ อาจท าใหส่ิ้งท่ีจดจ าได้
ผดิพลาดซ่ึงจะส่งผลต่อการใหข้อ้มูลได ้

 2. การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใหส้มาชิกใน
กลุ่มเสนอความคิดเห็นออกมาใหม้ากเท่าท่ีจะมากได ้เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การแกปั้ญหาใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงสมาชิกทุกคนจะไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

 2.1 กฎเกณฑใ์นการระดมสมอง 

 2.1.1 มุ่งปริมาณความคิดเห็นใหม้ากเท่าท่ีจะมากได ้

 2.1.2 ไม่มีการวพิากษว์จิารณ์ความคิดเห็นใด ๆ ท่ีเสนอออกมา 

 2.1.3 สามารถการปล่อยความคิดไดอ้ยา่งอิสระ 

 2.1.4 รวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกเขา้ดว้ยกนัและท าการปรับปรุงใหม่ 
 2.2  ขั้นตอนการระดมสมอง 

 2.2.1 ก าหนดประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาหรือหวัขอ้เร่ือง 

 2.2.2 ใหส้มาชิกในกลุ่มสามารถปล่อยความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 2.2.3 มุ่งปริมาณความคิดของสมาชิกทุก ๆ คนในกลุ่ม 

 2.3  หลกัพิจารณาขอ้สรุป 

 2.3.1 ความคิดเห็นทีดีสามารถน าไปปฏิบติัต่อไปได ้
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 2.3.2 ความคิดเห็นท่ีดีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ ตอ้งน าไปให้สมาชิกในกลุ่มพิจารณาใหม่
อีกคร้ัง 

 2.3.3 ความคิดเห็นท่ีหาขอ้สรุปไม่ได ้ไม่มีความชดัเจน หรือเพอ้ฝัน ใหต้ดัทิ้ง 

 3. การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 การอภิปรายกลุ่ม หรือการสนทนากลุ่ม หรือการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group 

Discussion or Focus Group Interview) เป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากบักลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลในประเด็นท่ีศึกษาอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยมีผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผูค้อยจุด
ประเด็นหรือชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นในการสนทนาอย่าง
กวา้งขวางละเอียดลึกซ้ึงโดยทัว่ไปควรมีผูเ้ขา้ร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มไม่มากหรือน้อยเกินไป 
อาจจะเป็นกลุ่มละประมาณ 6-10 คน 

 3.1  ขั้นตอนการอภิปรายกลุ่ม มีล าดบัขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี  
(นงนภสั  คู่วรัญญู เท่ียงกมล, 2551: 91-94) 
 3.1.1 การเตรียมการประชุมการอภิปรายกลุ่ม (Preparing for Session) 

 3.1.1.1 ระบุวตัถุประสงคห์ลกัของการประชุม 

 3.1.1.2  พฒันาถามท่ีเหมาะสมประมาณ 6 ค าถามอยา่งระมดัระวงั 

 3.1.1.3 วางแผนการประชุมกลุ่ม 

 3.1.1.4 เตรียมเชิญสมาชิกท่ีมีศกัยภาพ (Call Potential Members) และติดตาม 

การเชิญดว้ยการแจง้เก่ียวกบัวาระการประชุม เวลาท่ีใชป้ระชุม และรายการค าถามท่ีจะอภิปรายกนั
ในกลุ่ม จดัเตรียมส าเนาวาระการประชุมสาหรับสมาชิกทุกคน และแจง้ให้ทราบเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้ง
กระท าในการประชุม 

 3.1.1.5 ประมาณ 3 วนัก่อนมีการประชุม โทรศัพท์เตือนสมาชิกให้เข้า
ประชุมตามวนันดั 

 3.1.2 การพฒันาค าถาม 

 3.1.2.1 พฒันาประมาณ 5-6 ค าถาม ในการประชุมอยา่งนอ้ยใชเ้วลาประมาณ 
1 ชัว่โมงคร่ึง ส าหรับการถามค าถามประมาณ 5-6 ค าถาม ส าหรับสมาชิกกลุ่มท่ีมีประมาณ 6-10 คน 

 3.1.2.2 ผูด้  าเนินการกระบวนการกลุ่มตอ้งถามตนเองเสมอวา่ ปัญหาอะไรท่ี
ตอ้งการรู้ หรือมีความตอ้งการอะไรท่ีตอ้งการรู้ ท่ีตอ้งการจะเก็บรวบรวมในระหว่างการประชุม
กลุ่ม รวมทั้งตอ้งหมัน่ทบทวนวา่ยงัมีขอ้บกพร่องอะไร หรือมีอะไรท่ีตอ้งการขาดหายไปในระหวา่ง
การประชุมกลุ่ม 



บทท่ี  6  เคร่ืองมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

164 

  

 3.1.2.3 การประชุมกลุ่ม เป็นพื้นฐานของการสัมภาษณ์ทวีคูณ (Multiple 

Interviews) ดงันั้น จึงมีแนวทางหลายแนวทางในการน าการประชุมกลุ่มท่ีมีพื้นฐานท่ีเหมือนกนั
หลายประการในการน าการสัมภาษณ์กลุ่ม หรืออภิปรายกลุ่ม 

 3.1.3 การวางแผนการประชุม (Planning the Session) 

 3.1.3.1 การจดัตาราง (Scheduling) วางแผนการประชุมดว้ยเวลาประมาณ  
1-1.5 ชัว่โมง นอกเวลาอาหารกลางวนัจึงเป็นเวลาท่ีเหมาะส าหรับสมาชิกท่ีเขา้ร่วมการประชุม 

 3.1.3.2 เตรียมอาหาร (Setting and Refreshments) จดัเตรียมอาหารวา่งและ
อาหารกลางวนั (ในกรณีท่ีประชุมท่ีกินเวลาของม้ือกลางวนั) 
 3.1.3.3 เตรียมห้องประชุม (Conference Room) เป็นห้องท่ีมีอากาศถ่ายเทได้
ดี มีแสงสวา่งเพียงพอ มีการจดัวางเกา้อ้ีท่ีเหมาะสม โดยให้สมาชิกทุกคนมองเห็นซ่ึงกนัและกนัได ้
และจดัเตรียมป้ายช่ือส าหรับสมาชิกทุกคน 

 3.1.3.4 กฎพื้นฐาน (Ground Rules) ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือการท่ีให้สมาชิกทุกคน
มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกนัมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ในขณะท่ีการประชุมสามารถด าเนินการได้
ตลอดด้วยดีในการท่ีจะก่อให้เกิดแนวความคิดและขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ ดงันั้นเพื่อให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายร่วมกนัในการประชุมกลุ่ม ควรค านึงถึงกฎพื้นฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่ การรักษาประเด็น
ท่ีต้องการอภิปราย (Keep Focused) รักษาทิศทางการอภิปรายกลุ่มให้มุ่งสู่ประเด็นท่ีต้อง 

การอภิปราย (Maintain Momentum) และท าให้การอภิปรายเขา้ใกลป้ระเด็นค าถามท่ีตั้งไว ้(Get 

Closure on Questions) 

 3.1.4 วาระการประชุม (Agenda)ต้องค านึงถึงวาระการประชุมต่อไปน้ี คือ  
การกล่าวตอ้นรับ (Welcome) ทบทวนวาระการประชุม (Review of Agenda) ทบทวนเป้าหมาย 

การประชุม (Review of Goal of the Meeting) ทบทวนกฎพื้นฐาน (Review of Ground Rules)  

การกล่าวแนะน า (Introductions) ค าถามท่ีจะถามและค าตอบท่ีตอ้งการ (Questions an Answers) 

และการสรุปใจความส าคญั (Wrap up) 

 3.1.5  สมาชิกภาพ (Membership)การประชุมกลุ่ม หรือการอภิปรายกลุ่มน้ีจะ
ด าเนินการกบัสมาชิกประมาณ 6-10 คน ท่ีมีคุณลกัษณะของภูมิหลงัท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั 
เช่น กลุ่มอายุเดียวกนั สถานภาพครอบครัว หรือหน้าท่ีการงานคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ การคดัเลือก
นั้นจะคดัเลือกเฉพาะสมาชิกท่ียินดีเขา้ร่วมกลุ่ม และส่ิงท่ีควรค านึงก็คือ ไม่เลือกสมาชิกท่ีรู้จกักนั
มาร่วมการอภิปรายกลุ่ม 
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 3.1.6  วางแผนบนัทึกการประชุมดว้ยการบนัทึกเสียง หรือการบนัทึกทั้งภาพและ
เสียง (Audio or Audio-Video Recorder)อยา่เช่ือถือความจ าของผูด้  าเนินการประชุม แต่ถา้หากผูร่้วม
ประชุมกลุ่มไม่อนุญาต ก็จะตอ้งมีผูด้  าเนินการประชุมจดบนัทึกแทน (Co-Facilitator) 

 3.2 การอ านวยความสะดวกระหวา่งการประชุม (Facilitating the Session) 

 3.2.1  เป้าหมายหลกัของการอ านวยความสะดวก คือ การรวบรวมขอ้มูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการประชุม 

 3.2.2 แนะน าผูด้  าเนินการประชุม และผูช่้วยหากจ าเป็นตอ้งมี 

 3.2.3 อธิบายวธีิการท่ีจะใชใ้นการบนัทึกการประชุม 

 3.2.4 ด าเนินการตามวาระการประชุม 

 3.2.5 ระมดัระวงัค าถามแต่ละค าถามก่อนจะกล่าวแก่กลุ่มสมาชิก หากสมาชิกบาง
คนในกลุ่มตอ้งการจดค าตอบของตนเอง ควรตอ้งอนุญาตให้ท าได ้ผูด้  าเนินการกระบวนการกลุ่ม
ตอ้งช่วยให้การอภิปรายเก่ียวกบัค าตอบนั้นอยา่งครบถว้นตามท่ีตอ้งการทุกแง่ทุกมุมท่ีเก่ียวขอ้งให้
เบด็เสร็จในคราวเดียวกนั 

 3.2.6 หลงัจากไดค้  าตอบส าหรับค าถามแต่ละค าถามแลว้ ให้ผูด้  าเนินการกระบวน 

การกลุ่มท าการสรุปอย่างระมดัระวงั และสะทอ้นให้สมาชิกฟังว่า ท่ีตนสรุปนั้นถูกตอ้งหรือไม่ มี
ประเด็นอะไรท่ีไม่ถูกตอ้ง และสมาชิกคนใดตอ้งการเพิ่มเติมแกไ้ขอีก ย่อมสามารถท าได ้(ผูช่้วยท่ี
จดบนัทึกอาจเป็นผูก้ล่าวสรุปใหส้มาชิกทบทวนความคิดเห็นร่วมกนัเสนอในการประชุมกลุ่มก็ได)้ 
 3.2.7 ตอ้งมัน่ใจในการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนอย่างเสมอภาค หากมีสมาชิก
คนใดคนหน่ึงเร่ิมชักน า หรือครอบง า (Dominating) สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในท่ีประชุมร่วมกัน 
ผูด้  าเนินการกระบวนการกลุ่มอาจใชว้ิธีเบ่ียงเบนความสนใจดว้ยการเรียกให้สมาชิกอ่ืนในกลุ่มให้
ออกความเห็นบา้ง โดยการท่ีใชว้ธีิการเวยีนใหส้มาชิกคนต่อ ๆ ไปออกความเห็นจนครบทุกคน 

 3.2.8 การปิดการประชุม (Closing the Session) บอกผูเ้ขา้ร่วมประชุมว่าสมาชิก 

ทุกคนจะไดรั้บส าเนาค าตอบของสมาชิก และกล่าวขอบคุณในการมาร่วมการประชุม 

 3.3 ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งเร่งด่วนหลงัการประชุม (Immediately After Session) 

 3.3.1  ตรวจสอบการบนัทึกเทป (หากมี) กบับนัทึกวา่มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
 3.3.2  จดบนัทึกเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่างชัด ในการจดบนัทึกท่ีท าไวแ้ล้ว และมี 

การจดัท าเลขท่ีหนา้บนัทึกชดัเจน ตดัขอ้ความท่ีไม่มีสาระออก 

 3.3.3  เขียนการสังเกตท่ีไดใ้นระหวา่งการประชุม ดงัเช่น การประชุมจดัท่ีใด เม่ือไร 
ธรรมชาติของสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชมกลุ่มเป็นอย่างไร มีความแปลกประหลาดใจระหว่าง 

การประชุมหรือไม่ เคร่ืองบนัทึกเทปเสียหรือไม่ เป็นตน้ 
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กระบวนการสร้างและพฒันาเคร่ืองมอืเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัแต่ละประเภทจะมีเทคนิคและวิธีการแตกต่าง
กนัไปแต่ก็อาจกล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างร่วมกนัได ้เป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ 7 ขั้นตอน คือ 

 1. การก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการวดั เป็นการก าหนดสาระส าคญัของส่ิงท่ีตอ้งการวดัหรือตวัแปร
ท่ีตอ้งการวดั (Trait หรือ Variable) ซ่ึงอาจก าหนดเป็นขอบเขตและโครงสร้างของส่ิงท่ีตอ้ง 

การวดั เช่น ขอบเขตโครงสร้างของเน้ือหา ขอบเขตโครงสร้างเจตคติขอบเขตโครงสร้างของ
พฤติกรรมหรืออาจจะก าหนดเป็นตวับ่งช้ีของส่ิงท่ีตอ้งการวดั เช่น ตวับ่งช้ีความส าเร็จ ตวับ่งช้ี
คุณภาพทางการเรียน เป็นตน้ 

 2. การเลือกประเภทของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลการวิจยั มีหลายประเภท
ตามท่ีกล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัจะตอ้งเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะขอ้มูลของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
เช่น ถา้ตอ้งการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ใช้เคร่ืองมือ
ประเภทแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิดเลือกตอบหรือใหเ้ขียนตอบ เป็นตน้ 

 3. การเขียนขอ้ค าถามและจดัฉบบั เม่ือเลือกประเภทของเคร่ืองมือแลว้ ก็ด าเนินการเขียนขอ้
ค าถามท่ีจะใช้วดัตามลกัษณะของเคร่ืองมือชนิดนั้น ๆ รวมทั้งเขียนรายละเอียดของส่วนประกอบ
อ่ืน ๆ ของเคร่ืองมือท่ีจดัข้ึนในขั้นตอนน้ียงัเป็นฉบบัร่าง ยงัไม่เหมาะท่ีจะน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเน่ืองจากยงัไม่ไดต้รวจสอบคุณภาพ 

 4. การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity)เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถว้นของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ความตรงของเคร่ืองมือ หมายถึง ความสามารถวดัไดใ้นส่ิงท่ี
ตอ้งการวดั ความตรงจึงเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัท่ีสุดของเคร่ืองมือวดัทุกชนิด ซ่ึงความเท่ียงตรงของ
เคร่ืองมือมีหลายชนิด เช่น ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความเท่ียงตรงตาม
โครงสร้างทฤษฎี (Construct Validity) ความตรงเชิงเกณฑ์สัมพนัธ์ (Criterion-Related Validity) ซ่ึง
แบ่งเป็นความเท่ียงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) และความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ 
(Predictive Validity) (ซ่ึงจะกล่าวโดยละเอียดในเร่ืองการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการ
วิจยั) ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงอาจตรวจสอบได้เพียงชนิดใดชนิดหน่ึง หรือหลายชนิด 
เหมาะสมในกรณีท่ีตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิ ผูต้รวจสอบควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ
เก่ียวกบัส่ิงท่ีวดั และควรมีจ านวนหลายคนอยา่งนอ้ย 3 คนข้ึนไป ซ่ึงอาจเป็นคณะผูส้ร้างเคร่ืองมือ 
หรือคณะผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกท่ีไม่ใช่ผูส้ร้างเคร่ืองมือ  

 

 

 



การวจิยัทางการศึกษา 

167 

 

 5. การปรับปรุงแกไ้ขฉบบัก่อนทดลองใช้ เป็นการปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือโดยพิจารณา
จากขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบในขอ้ 4 

 6. การทดลองใชเ้คร่ืองมือ (Tryout)เป็นการน าเคร่ืองมือท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ในขอ้ 5 ไป
ทดลองใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแต่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบักลุ่ม
ตวัอยา่งแลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือไดแ้ก่ ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยาก 
และค่าความเท่ียง เคร่ืองมือบางชนิดอาจตอ้งการวเิคราะห์เพียงค่าความเท่ียงตรงหลงัจากท่ีมีคุณภาพ
ในเร่ืองความเท่ียงตรง หรือในกรณีท่ียมืเคร่ืองมือของนกัวิจยัคนอ่ืนท่ีสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ
ในการวิจยัในเร่ืองของอ านาจจ าแนกไวแ้ล้ว แล้ว เช่น แบบสอบถาม แบบวดัทางจิตวิทยา แต่
เคร่ืองมือบางชนิดจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์หาคุณภาพหลายอย่าง เช่น แบบทดสอบ ซ่ึงคุณภาพแต่ละ
อยา่งนั้นมีเทคนิคในการวเิคราะห์หลายวธีิ  จะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัชนิดของเคร่ืองมือ 

 7. การปรับปรุงแกไ้ขเป็นฉบบัใชจ้ริง เป็นการปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือให้มีคุณภาพสูงข้ึน 
โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือในขอ้ 6 ถา้ผลการวิเคราะห์คุณภาพพบว่า 
คุณภาพไม่ต ่ามากนกัก็สามารถปรับปรุงแลว้น าไปใชจ้ริงได ้แต่ถา้ผลการวิเคราะห์พบวา่คุณภาพต ่า
มากก็อาจตอ้งปรับปรุงแลว้น าไปทดลองใชอี้กจนกวา่จะมีคุณภาพดีพอสมควร จึงจะใชเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลได ้

 

สรุป 

 

ขอ้มูล  หมายถึง จ านวนหรือค่าท่ีไดจ้ากการวดั ซ่ึงไดจ้ากการรวบรวมหรือสังเกต หรือ
ขอ้เท็จจริง เก่ียวกบัส่ิงท่ีเราศึกษา ขอ้มูลท่ีดีจะตอ้ง มีความถูกตอ้งแม่นย  า ความทนัเวลา  ความ
สมบูรณ์ครบถว้น ความกะทดัรัด ความเท่ียงตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้  ความต่อเน่ือง การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตามหลักวิชาการจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือและส่งผลให้
ความรู้ความจริงท่ีไดม้ามีความถูกตอ้งและเช่ือถือ  เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้มีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 
แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์  เป็นตน้   ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีดี
ควรมีความเท่ียงตรง  อ านาจจ าแนก ความยาก ความเช่ือมัน่  ความเป็นปรนยั มีประสิทธิภาพ ความ
ยติุธรรม และสะดวกใช ้ การสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัแต่ละประเภทจะมีเทคนิค 
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และวิธีการแตกต่างกนัไปแต่ก็อาจกล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างร่วมกนัได้ เป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ         
7 ขั้นตอน คือ การก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการวดั การเลือกประเภทของเคร่ืองมือ  การเขียนขอ้ค าถามและ
จดัฉบบั การตรวจสอบความเท่ียงตรง  การปรับปรุงแก้ไขฉบบัก่อนทดลองใช้ การทดลองใช้
เคร่ืองมือ  การปรับปรุงแกไ้ขเป็นฉบบัใชจ้ริง  
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แบบฝึกหัด 

 

ค าช้ีแจง  ใหท้่านตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนดใหพ้อสังเขป 

1. หวัขอ้ปัญหาวจิยัต่อไปน้ี ใชเ้คร่ืองมือชนิดใดบา้งในการเก็บขอ้มูล (บางหวัขอ้อาจใช้
เคร่ืองมือมากกวา่ 1 ชนิด) 

ก. สภาพการเรียนรู้ของผูจ้บชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ข. ความตอ้งการรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษาของโรงเรียนวงัไกลกงัวลในการ
ออกอากาศประจ าภาคเรียนท่ี 1 

ค. ทศันคติทางภาษาองักฤษกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในส่วนกลาง 

ง. การศึกษาประเพณีการแต่งกายของเยาวชนจงัหวดัอุดรธานี 

จ. สมรรถภาพของครูในศตวรรษท่ี 21  ท่ีสังคมตอ้งการ 

2. จงอธิบายถึงรูปแบบและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจยัต่อไปน้ี 

ก. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ข. แบบสอบถาม 

ค. แบบสัมภาษณ์ 

3. จงอธิบายหลกัของการสัมภาษณ์และสังเกตมาพอสังเขป 

4. ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นขอ้ความของเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถาม ใหว้จิารณ์วา่ถูกหรือ
ผดิหลกัเกณฑก์ารสร้างอยา่งไร ถา้ผดิใหแ้กใ้หถู้กดว้ย 

ก. ท่านชอบชมละครหลงัข่าวภาคค ่าประเภทใดบา้งและเวลาใด 

ข. ท่านคิดวา่ทุกคนควรเห็นดว้ยกบัความคิดเห็นของท่านใช่หรือไม่ 
ค. ท่านถูกหา้มไม่ใหแ้สดงความคิดของท่านใช่หรือไม่ 
ง. ท่านใชย้าสีฟันชนิดน้ีอยูเ่สมอๆ 

5. จงเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ 

 

 

 

 



บทท่ี  6  เคร่ืองมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

170 

  

เอกสารอ้างองิ 

 

กสัมา  กาซอ้น และคณะ. (2551). การปรับประยุกต์ภูมิปัญญาพืน้บ้าน กรณกีารนวดผ่อนคลาย  
 ในธุรกจิบ้านพกัแบบชุมชนมีส่วนร่วม ของศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา จังหวดัเชียงราย. 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย. [สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2555].จาก    
              http://accounting.crru.ac.th/accounting/2/files/research/1_2.pdf  

นงนภสั  คู่วรัญญู เท่ียงกมล. (2551). การวจัิยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม. กรุงเทพฯ: วีพร้ินท.์ 
นิภา  ศรีไพโรจน์. (2531). หลกัการวจัิยเบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: ศึกษาพร. 

บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). การวจัิยเบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ. (2553). หลักการวดัและประเมินผลการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ: เฮา้ส์
 ออกฟเคอร์มิสท.์ 
ไพศาล  วรค า. (2550). การวจัิยทางการศึกษา. กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ.์ 
รัตนะ บวัสนธ์. (2543). เอกสารค าสอนการวจัิยและพฒันาการศึกษา. พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร.  

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. (2555). การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพืน้ฐาน
 (Ordinary National Educational Test: O-NET). [สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2555], 

จาก http://www.niets.or.th/. 

สมประสงค ์ เสนารัตน์. (2556). การวจัิยทางการศึกษา. มหาสารคาม:  อภิชาตการพิมพ.์ 
สมบติั  ทา้ยเรือค า. (2551). ระเบียบวธีิวจัิยส าหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 2.

 กาฬสินธ์ุ:  ประสานการพิมพ.์ 

Kuper, D. B. (2006). Reconsidering the minimum competency test strategy in no  child   

              left behind: an agenda for reform. Practical assessment research & evaluation,11(1). 
 Available online: http://pareonline.net/getvn.asp?v=11&n=1 

 

http://www.niets.or.th/


 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่   7 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ี  ผูเ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

 1. อธิบายการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลได้ 
 2. ยกตวัอยา่งวธีิการวเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลได ้

 3. วเิคราะห์การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลได ้

 

เนือ้หาสาระ 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

1. คุณสมบติัท่ีบ่งบอกคุณภาพของเคร่ืองมือ 

2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือชนิดต่างๆ 

 

วธิสีอนและกจิกรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 
มีดงัน้ี 

              1.  ผูส้อนทบทวนเก่ียวกบัหลกัส าคญัของเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยการใชค้  าถามเป็นส่ือ 

               2.  ผูส้อนบรรยายหวัขอ้ การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลและ
ชนิดพร้อมยกตวัอยา่งและใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัตามตวัอยา่ง 

               3.  แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆละ 4-5 คน มอบหมายให้ผูเ้รียนสร้างเคร่ืองมือแต่ละ 

ชนิดตามกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือให้ครบกระบวนการแล้วน าเสนอหน้าชั้น
เรียนและสุ่มเพื่อนสมาชิกท่ีฟัง ตอบค าถาม  และอภิปรายเสนอแนะ 

              4.  ผูเ้รียนร่วมกนัจดัท าแผนผงัความคิด แลว้บนัทึกความรู้เป็นรายบุคคล  
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ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  มีดงัน้ี 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวจิยัทางการศึกษา   
2. ต ารา   
ไพศาล  วรค า. (2550).  การวิจัยทางการศึกษา.  กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ.์ 

              บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวจัิยเบือ้งต้น (ฉบบัปรับปรุงใหม่). พิมพค์ร้ังท่ี 7.   
                          กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 

3. สไลดน์ าเสนอ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวจิยั 

4. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.watpon.com , http://library.udru.ac.th 

5. วทิยานิพนธ์ 

6. ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ งานวจิยัฉบบัเตม็ของมหาวทิยาลยัไทย (Thailis) 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 

จุดประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

1. อธิบายการตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล
ได ้

2. ยกตวัอยา่งวธีิการวเิคราะห์
คุณภาพของเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลได ้

3. สามารถวเิคราะห์การตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลได ้

 

ซกัถามความรู้
ความเขา้ใจใน
ประเด็นส าคญั
ทุกหวัขอ้เร่ือง
การตอบ
ค าถามและ
การอภิปราย 

แบบ
สังเกต
พฤติกรรม 

1.พฤติกรรมการแสดงออกทั้ง
การตอบค าถาม/การร่วม
อภิปราย/การท าแบบฝึกหดั
ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

2.ช้ินงานท่ีท าสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคค์ลอบคลุมเน้ือหา 
เสนอความคิดเห็นชดัเจน  ส่ง
งานตรงเวลาผา่นร้อยละ 80 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW9v6p9J_RAhVMMY8KHV3BDq8QFghCMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.library.ssru.ac.th%2Findex.php%2Fth%2F2013-08-23-04-29-30%2F2013-08-23-04-37-00%2Fitem%2F248-2014-12-17-09-20-24.html&usg=AFQjCNFa1S1fLa0QjeZIzd2x2cA_ZY1zXA&sig2=baN3_zAtp-xbulh7Lnac7A&bvm=bv.142059868,d.c2I
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บทที ่ 7 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล 

 

ความน า 

การวิจยันั้นเป็นกระบวนการคน้หาความรู้ความจริงทั้งในระดับขอ้มูลเชิงประจกัษ์และ 
ระดบัขอ้สรุป ดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้งสร้างเคร่ืองมือวิจยัดงับทท่ีผ่านมาและจะตอ้งมีการตรวจสอบ
คุณภาพในการใช้เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลในการวิจยั เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีดีมีคุณค่าดังต้องการ 
จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรฐาน มีคุณภาพหลายประการประกอบกันดังน้ี ทุกข้อต้องมี
คุณภาพเขา้เกณฑ์ ในดา้นระดบัความยาก (เฉพาะขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิอิงกลุ่มและขอ้สอบความ
ถนดั) อ านาจจ าแนก (กรณีขอ้สอบทุกประเภทและกรณีเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
เม่ือตอ้งการเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม) ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (กรณีขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิอิงกลุ่ม
และอิงเกณฑ์) เม่ือทุกข้อท่ีมีคุณภาพตามข้อ 1 มารวมกันเป็นฉบบั เคร่ืองมือทั้งฉบบันั้นต้องมี
คุณภาพในดา้นความเท่ียงตรง และความเช่ือมัน่ ดงันั้นในบทน้ีในบทน้ีจะได้น าเสนอวิธีการหา
คุณภาพของเคร่ืองมือชนิดต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัจ  าเป็นต้องใช้ในการพฒันาเคร่ืองมือส าหรับการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

 

  คุณสมบัติทีบ่่งบอกคุณภาพของเคร่ืองมอื 

คุณภาพเคร่ืองมือ เป็นคุณลักษณะท่ีบ่งถึงความสามารถของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  เป็นกระบวนการท่ีท าให้ได้มาซ่ึงดชันี
หรือตวับ่งช้ีถึงคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั  คุณสมบติัหรือดชันี
ท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีส าคญัได้แก่  ความเท่ียงตรง  ความเช่ือมัน่  ความยาก  และ
อ านาจจ าแนก  ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่ละชนิดจะมีตวับ่งช้ีถึงคุณภาพแตกต่าง
กนัโดยการหาคุณภาพของแบบทดสอบ  คุณภาพของแบบทดสอบท่ีสามารถหาดชันีหรือตวับ่งช้ีมา
ยนืยนัระดบัคุณภาพได ้ ไดแ้ก่  ความเท่ียงตรง  ความเช่ือมัน่  ความยาก  และอ านาจจ าแนก การหา
คุณภาพของแบบสอบถาม  ได้แก่  ความเท่ียงตรง  ความเช่ือมัน่  และอ านาจจ าแนกและแบบ
สัมภาษณ์และ แบบสังเกต  ไดแ้ก่  ความเท่ียงตรง  และความเช่ือมัน่ (ไพศาล  วรค า, 2550 : 253-

255) 
 จะเห็นว่าคุณสมบติัท่ีบ่งช้ีถึงคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจยัจะประกอบด้วย  ความ
เท่ียงตรงและความเช่ือมัน่เป็นหลกั  ส่วนอ านาจจ าแนกนั้นจะใช้เฉพาะในกรณีของแบบทดสอบ
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และแบบสอบถาม (เฉพาะท่ีเป็นแบบวดัคุณลกัษณะส่วนบุคคล  เช่น  การวดับุคลิกภาพ  แบบวดั
เชาว์อารมณ์  เป็นต้น  และความยากสามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีแบบทดสอบเท่านั้ น ซ่ึง
ประกอบดว้ยดงัน้ี  (ไพศาล  วรค า, 2550: 254-256 ; สมประสงค ์ เสนารัตน์, 2556 : 87-89) 

1. ความเท่ียงตรง 

       ผูว้จิยัจะพบวา่ค่าความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือนั้นทุกชนิดตอ้งหาคุณภาพซ่ึงมีวธีิการ
ดงัน้ี  
       ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง ความถูกตอ้งแม่นย  าของเคร่ืองมือในการวดัส่ิงท่ี
ตอ้งการจะวดั  หรือความสอดคลอ้ง  เหมาะสมกบัผลการวดักบัเน้ือเร่ือง  หรือเกณฑ์  หรือทฤษฏี
เก่ียวกบัลกัษณะท่ีมุ่งวดั  ความเท่ียงตรงจึงถือเป็นคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพดา้นความถูกตอ้ง
ของผลท่ีได้จากการวดั  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ  ความเท่ียงตรงเป็นความใกล้เคียงกนัระหว่าง
ค่าท่ีวดักบัค่าท่ีแทจ้ริง  ถา้ค่าท่ีวดัไดใ้กลเ้คียงกบัค่าท่ีแทจ้ริง  ก็ถือวา่การวดัมีความเท่ียงตรงมากข้ึน
เพียงนั้น  ความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือจ าแนกได ้3 ประเภท  ดงัน้ี 

1.1. ความเท่ียงตรงเชิงเ น้ือหา (Content Validity) หมายถึง  คุณสมบัติของ
เคร่ืองมือท่ีสามารถวดัไดต้รงตามเน้ือหาท่ีจะวดั  หรือเป็นดชันีท่ีบ่งบอกวา่เน้ือหาของเคร่ืองมือหรือ
เน้ือหาของขอ้ค าถามวดัได้ตรงตามเน้ือหาของเร่ืองท่ีตอ้งการวดั  ดงันั้นประเด็นส าคญัของความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจึงอยูท่ี่การเลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งเน้ือเร่ืองท่ีเป็นตวัแทน (Representative sample ) 

ของมวลเน้ือเร่ืองท่ีตอ้งการวดั  ว่าเป็นตวัแทนของเน้ือหาทั้งหมดและมีความเพียงพอ (Adequate) 
ต่อการวดัเน้ือเร่ืองนั้นหรือไม่  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจึงอาศัยกระบวนการ
ตรวจสอบโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากกนั  ช่วยพิจารณาตวัอยา่งเน้ือเร่ืองในเคร่ืองมือวดัวา่มี
ขอบเขตท่ีครอบคลุมและเป็นตวัแทนมวลเน้ือเร่ืองท่ีตอ้งการวดัเพียงใด  ส าหรับเคร่ืองมือประเภท
ทดสอบ  การสร้างแบบทดสอบให้มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหานั้น  ผูว้ิจยัควรท าการวิเคราะห์เน้ือหา
และพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัก่อน  โดยการสร้างผงัขอ้สอบจากตารางก าหนดลกัษณะขอ้สอบ (Table 

of Specification) เช่น  ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร  เป็นตน้  จากนั้นจึงเขียนขอ้สอบตามผงัขอ้สอบนั้น  
ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะท าให้แบบทดสอบนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  จากนั้นก็น าเสนอให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา  เพื่อให้เกิดความมัน่ใจและสามารถหาดัชนีบ่งช้ีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
เคร่ืองมือได้  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการวิจยัทุกประเภท  ไม่วา่จะเป็นแบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  
สามารถหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาได้เช่นเดียวกัน  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาท่ี
จะตอ้งด าเนินการก่อนน าไปทดลองใช ้ โดยการน านิยามเชิงทฤษฏี  นิยามเชิงปฏิบติัการ  โครงสร้าง
ของขอ้ค าถาม  (รวมทั้งค  าตอบ  ส าหรับกรณีท่ีก าหนดค าตอบใหผู้ต้อบเลือก)ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา
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ความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกับประเด็นท่ีต้องการวดั  วตัถุประสงค์หรือนิยามศพัท์  ใน
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ  ส าหรับจ านวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะท าให้การตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งควรจะมีตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป  เพื่อหลีกเล่ียงความคิดเห็นท่ีแบ่งเป็น 2 ดา้น  ดงันั้นควร
จะใช้จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญเป็นจ านวนค่ี  เช่น 3 คน 5 คน หรือ 7 คน เป็นตน้  ส่วนคุณสมบติัของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาของเคร่ืองมือท่ีตอ้งการตรวจสอบ  เช่น  ถา้เป็นการวดั
ตวัแปรทางจิตวิทยาก็ควรมีผูเ้ช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยา  ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล  
และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษา  เป็นตน้  ซ่ึงจะสามารถประเมินความสอดคลอ้งและให้ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัเคร่ืองมือครบทั้งในส่วนของเน้ือหา  ลกัษณะขอ้ค าถามและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

  1.2  ความเท่ียงตรงตามเกณฑ์สัมพนัธ์ (Criterion-related Validity) เป็นความ
สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัระหวา่งคะแนนจากเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนกบัเกณฑ์ภายนอก (Criterion) ท่ี
สามารถใช้วดัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการนั้นได ้ เกณฑ์ภายนอกน้ีอาจเป็นคะแนนจากแบบวดัอ่ืน  หรือ
วิธีการอ่ืนๆท่ีวดัสภาพปัจจุบนัหรือสภาพในอนาคตของกลุ่มตวัอย่างได้ตรงตามคุณลักษณะท่ี
ตอ้งการวดั  ความเท่ียงตรงตามเกณฑส์ัมพนัธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

        1.2.1 ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ  หรือความเท่ียงตรงร่วมสมยั (Concurrent 

Validity) หมายถึง  ความสอดคลอ้งสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนท่ีไดจ้ากแบบวดัอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไวใ้น
ช่วงเวลาเดียวกนั  หรือวธีิการอ่ืนๆ ท่ีวดัสภาพปัจจุบนัของกลุ่มตวัอยา่ง  เช่น  การหาความเท่ียงตรง
ของแบบการวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผูว้ิจยัอาจใชเ้กณฑ์สัมพนัธ์จากวิธีการสังเกต
การท าการทดลองของนกัเรียน  ในชั้นเรียนมาในช่วงเวลาหน่ึง  หากคะแนนท่ีผูส้อบไดจ้ากแบบวดั
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ให้ผลสอดคล้องสัมพนัธ์กับเกณฑ์ (ท่ีได้จากการสังเกต)  
แสดงว่าแบบวดัน้ีสามารถวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ตรงตามสภาพปัจจุบัน  
ขั้นตอนในการหาความเท่ียงตรงเชิงสภาพอาจด าเนินการต่อไปดงัน้ี 

            1.2.1.1 ก าหนดเกณฑภ์ายนอกท่ีจะน ามาหาความสอดคลอ้งสัมพนัธ์  
เช่น  คะแนนพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัท่ีได้จากการสังเกต  หรือคะแนนจากแบบวดัอ่ืนท่ีมีความ
เท่ียงตรงอยูแ่ลว้ 

            1.2.1.2 น าเคร่ืองมือวดัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง
กลุ่มเดิม 

            1.2.1.3 หาค่าความสัมพนัธ์ของคะแนนจากเคร่ืองมือวดัท่ีสร้าง
ข้ึนกบัเกณฑภ์ายนอก 

            1.2.1.4 ตัดสินผลท่ีได้จากข้อ 3 ถ้ามีความสัมพันธ์กันสูง (มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูง) แสดงวา่เคร่ืองมือวดัท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 
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   1.2.2 ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง  
ความสามารถของเคร่ืองมือท่ีจะบ่งบอกผลท่ีวดัในขณะนั้นไดถู้กตอ้งตามสภาพท่ีแทจ้ริงในอนาคต  
โดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนของเคร่ืองมือกบัคะแนนเกณฑ์สัมพนัธ์ซ่ึงจะปรากฏใน
อนาคต  เช่น  แบบทดสอบความถนดัทางการเรียนท่ีสร้างข้ึนเพื่อท านายผลการเรียนในอนาคต   
ก็อาจใช้คะแนนเฉล่ียสะสมปีสุดทา้ยก็เป็นเกณฑ์สัมพนัธ์  ซ่ึงการค านวณหาความเท่ียงตรงเชิง
พยากรณ์น้ีอาจตอ้งเสียเวลารอคอย  แนวทางหน่ึงท่ีไม่ท าให้เสียเวลาก็คือ  เลือกแบบทดสอบท่ีมี
ผูส้ร้างไวแ้ลว้  และมีความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์สูงมาเป็นเคร่ืองมือเปรียบเทียบ  โดยน าเคร่ืองมือ
ดงักล่าวมาวดักบักลุ่มตวัอย่าง  พร้อมกบัแบบวดัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  แล้วหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
คะแนนระหวา่งแบบวดัทั้งสองฉบบั  ขั้นตอนในการหาความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์อาจด าเนินการ
ไดด้งัน้ี 

            1.2.2 1  นิยามหรือก าหนดเกณฑ ์ ซ่ึงตอ้งตรงกบัพฤติกรรมท่ีจะ
พยากรณ์  เช่น  เกรดเฉล่ีย (GPA = Grade Point Average )  
            1.2.2.2  สร้างแบบทดสอบท่ีจะใชเ้ป็นตวัพยากรณ์ (predictor) น าไป
ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 
            1.2.2. 3  รอจนกระทัง่พฤติกรรมท่ีตอ้งการพยากรณ์นั้นปรากฏ  โดย
พิจารณาจากเกณฑ ์(Criterion) หรือน าแบบทดสอบท่ีวดัคุณลกัษณะเดียวกนัท่ีมีความเท่ียงตรงเชิง
พยากรณ์สูงมาทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 

            1.2.2.4  หาความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนของแบบทดสอบท่ีใชเ้ป็น
ตวัพยากรณ์ในขอ้ 2 กบัเกณฑใ์นขอ้ 3 ถา้มีความสัมพนัธ์กนัสูง  แสดงวา่ แบบทดสอบนั้นมีความ
เท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ 

                                         การหาความเท่ียงตรงเชิงสภาพกบัความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์  จะ
มีกระบวนการท่ีคลา้ยกนัมาก  และเป็นการหาความสัมพนัธ์เช่นเดียวกนั  แตกต่างกนัตรงท่ีเวลาใน
การวดัเกณฑ์  กล่าวคือ  หากวดัเกณฑ์พร้อมกับการทดลองใช้แบบวดัท่ีสร้างข้ึนจะเป็นความ
เท่ียงตรงเชิงสภาพ   หากวดัเกณฑ์ในอนาคตจะเป็นความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์  ส่วนการหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนของแบบวดัท่ีสร้างข้ึนกบัคะแนนเกณฑ์  ทั้งกรณีของเกณฑ์ปัจจุบนั
และเกณฑ์ในอนาคต  จะใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียสัน (Pearson Product-

Moment  Correlation Coefficient)  

1.3 ความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏีหรือความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง  (Construct  

Validity) หมายถึง ความสามารถของเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัไดต้รงตามขอบเขต  หรือครบตาม
คุณลกัษณะยอ่ยๆของส่ิงท่ีตอ้งการท่ีระบุไวใ้นทฤษฏีเก่ียวกบัคุณลกัษณะนั้นๆซ่ึงโดยทัว่ไปตวัแปร
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ท่ีเป็นคุณลกัษณะ (trait) มกัจะมีโครงสร้างขององคป์ระกอบในเชิงทฤษฏี  บางทีจึงถูกเรียกวา่ความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง  การหาความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏีจึงนิยมใช้เคร่ืองมือการวดัตัวแปร
คุณลกัษณะ  หรือตวัแปรแฝงท่ีมีการนิยามเชิงทฤษฏี เช่น เชาวน์ปัญญา เจตคติ  ความเช่ือ  ค่านิยม  
เชาวอ์ารมณ์ เป็นตน้  โดยคุณลกัษณะเหล่าน้ีสังเกตโดยตรงไม่ได ้ จะสังเกตไดเ้ฉพาะผลท่ีเกิดข้ึน
เท่านั้น  การตรวจสอบความความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏีสามารถด าเนินการไดห้ลากหลายวธีิ เช่น 

          1.3.1 วิธีตดัสินโดยผูเ้ช่ียวชาญ  เป็นการให้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบหรือ
ความเหมาะสมของทฤษฏีท่ีน ามาใช้  นิยาม  ผงัข้อค าถามและคุณภาพของข้อค าถาม  ซ่ึงเป็น
หลกัฐานเบ้ืองตน้ท่ีน ามาใช้สนบัสนุนความความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏี  ผูว้ิจยัจึงตอ้งน าเสนอทฤษฏี
และนิยามของคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั  ผงัขอ้ค าถามของแบบวดัและแบบวดันั้นต่อกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  
เพื่อท าการตรวจสอบทฤษฏี  นิยาม  โครงสร้าง  องคป์ระกอบของคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดันั้นวา่มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัทฤษฏีอ่ืนอนัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปหรือไม่  เพียงไร  ผงัขอ้ค าถามมีการ
ครอบคลุมและเป็นตวัแทนของคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัไดดี้เพียงไร  คุณภาพการเขียนขอ้ค าถามแต่
ละข้อเป็นไปตามผงัข้อค าถามหรือไม่  และสามารถวดัได้ตรงกับคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัได้ดี
เพียงไร  ถา้ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ขอ้ค าถามนั้นสามารถวดัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัได ้80% ของ
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด  แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นใชไ้ด ้

          1.3.2 วิธีเปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่มรู้ชดั  (Comparing the scores of 

known  groups) หากคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดันั้นมีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มบุคคลอยา่งเห็นได้
ชดั  หรือผูว้ิจยัทราบแน่ชดัว่าคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดันั้นมีในกลุ่มบุคคลกลุ่มหน่ึง  และไม่มีใน
กลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหน่ึง เช่น กลุ่มท่ีประสบความส าเร็จกบักลุ่มท่ีไม่ประสบความส าเร็จ  หรือกลุ่มท่ี
มีประสบการณ์กบักลุ่มท่ีไม่มีประสบการณ์  เป็นตน้  การเปรียบเทียบคะแนนท่ีวดัไดร้ะหวา่งกลุ่มท่ี
ทราบแน่ชดัแลว้วา่มีคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัแตกต่างกนั (Known groups) ก็จะเป็นหลกัฐานส่วน
หน่ึงท่ีใช้สนบัสนุนความความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏีได้  โดยถ้าเคร่ืองมือสามารถวดัคุณลกัษณะท่ี
สนใจนั้นไดจ้ริง  ผลการวดัจะตอ้งมีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม  การเปรียบเทียบคะแนนระหว่าง
กลุ่มน้ีอาจใช้วิธีการหาสถิติ  เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม  เช่น การทดสอบ (t-test)     
การวเิคราะห์ความแปรปรวนหรือการทดสอบไคสแควร์  เป็นตน้ 

            1.3.3 วิธีการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดลอง (Comparing the scores 

from an experiment) โดยทัว่ไปทฤษฏีต่างๆจะสามารถพยากรณ์หรือคาดการณ์ผลท่ีจะตามมาจาก
ปรากฏการณ์ใดๆได ้ หรือหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของการจดักระท าตามการทดลอง  จะท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงของคุณลกัษณะท่ีตอ้งการศึกษานั้นระหวา่งกลุ่มทดลอง  ก่อนและหลงัการ
ไดจ้ดักระท ากบัตวัแปรทดลองแลว้  เช่น  ตามทฤษฏีคาดหมายไวว้า่  คะแนนวิตกกงัวลของบุคคล
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จะแปรเปล่ียนไปตามสถานการณ์ท่ีเผชิญ  ถา้สร้างสถานการณ์ให้เกิดความวิตกกงัวลในระดบัต่างๆ
ให้กับกลุ่มตัวอย่าง  แล้วใช้แบบวดัความวิตกกังวลก็น่าจะได้คะแนนความวิตกกังวลท่ีระดับ
ต่างๆกันตามสถานการณ์ท่ีสร้างข้ึน  แบบวดัท่ีสามารถให้คะแนนการวดัได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีทดลองตามความคาดหมายของทฤษฏี  ก็จะมีความความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏี 

         1.3.4 วิธีวิเคราะห์เมตริกซ์ลกัษณะหลากหลายวิธี (Multi-trait Multi-method 

Matrix: MTMM) เป็นการตรวจสอบความความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏีท่ีอาศัยการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างการวดัหลายๆลกัษณะ (Multi-trait) โดยใช้วิธีการวดัหลายๆวิธีหรือแบบวดั
หลายๆชุด (Multi-method) โดยมุ่งตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือหลายๆชุดในการวดั
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีสนใจศึกษา  

         1.3.5 วธีิวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ในกรณีท่ีคุณลกัษณะท่ี 

ตอ้งการวดัมีโครงสร้างขององค์ประกอบย่อยๆตามทฤษฏี  หลกัฐานอย่างหน่ึงท่ีสามารถน ามาใช้
สนบัสนุนความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏีก็คือ  ความความเท่ียงตรงตามองค์ประกอบ (Factor Validity) 
ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของเคร่ืองมือวดัท่ีสามารถวดัไดต้รงตามองคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดั  การหาความ
เท่ียงตรงเชิงทฤษฏีในลักษณะของความเท่ียงตรงตามองค์ประกอบน้ี  สามารถใช้เทคนิค             
การวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Validity) ซ่ึงเป็นเทคนิคทางสถิติส าหรับวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรท่ีสังเกตค่าได้  เพื่อหาลกัษณะร่วมของกลุ่มตวัแปรเหล่านั้น  ลกัษณะร่วมกนัน้ี
เรียกว่า องค์ประกอบ (Factor) ดงันั้น  องค์ประกอบจึงเป็นลกัษณะท่ีใช้อธิบายความผนัแปรของ
กลุ่มตวัแปร   และเป็นตวัแปรเชิงสมมติฐานท่ีไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง  แต่ทฤษฏีจะเป็น
ตวัก าหนดลกัษณะหรือโครงสร้างท่ีเกิดจากการเกาะกลุ่มกนัของตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความสัมพนัธ์
สูง  การวิเคราะห์องค์ประกอบจะท าให้ไดห้ลกัฐานสนบัสนุนความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏีว่า 1) แบบ
วดันั้นสามารถวดัลกัษณะไดส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างทางทฤษฏีของลกัษณะท่ีตอ้งการวดัเพียงไร  
หรือวดัองคป์ระกอบร่วมไดต้รงตามลกัษณะท่ีตอ้งการวดัเพียงไร   การวิเคราะห์องคป์ระกอบนั้นมี 
2 แบบดงัน้ีการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) การวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั  (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
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       1.2  มีอ านาจจ าแนก (Discrimination power) คือ ความสามารถของเคร่ืองมือในการจ าแนก
บุคคลออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มเก่ง- กลุ่มอ่อน  กลุ่มรอบรู้- กลุ่มไม่รอบรู้ กลุ่มผา่นเกณฑ์-กลุ่มไม่ผา่น
เกณฑ ์ท่ีวดัแลว้สามารถแบ่งลกัษณะของผูถู้กวดัออกไดช้ดัเจน 

  1.3 มีความยาก (Difficulty) คือ สัดส่วนท่ีแสดงวา่ขอ้สอบนั้นมีคนท าถูกมากหรือนอ้ย ถา้มี
คนท าถูกมากก็เป็นขอ้สอบง่าย ถา้มีคนท าถูกน้อยก็เป็นขอ้สอบยาก เคร่ืองมือท่ีมีค่าความยากอยู่
ระหว่าง .20 ถึง .80 ใช้ในแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือแบบทดสอบความถนดัก็ไดท่ี้เป็น
ขอ้สอบในระบบอิงกลุ่ม 

   1.4 มีความเช่ือมัน่หรือความเท่ียง (Reliability) คือ คุณสมบติัของเคร่ืองมือท่ีวดัไดผ้ลคงท่ี
แน่นอน ไม่วา่วดัก่ีคร้ัง เม่ือไร ท่ี ไหน ถา้ส่ิงท่ีวดัคงท่ีเปรียบไดก้บัไมบ้รรทดัจะวดัก่ีคร้ังก็ไดค้วาม
ยาวเท่าเดิม สามารถประมาณค่าความเช่ือมัน่ไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

         1.4.1 การหาค่าความเช่ือมัน่แบบความคงท่ีท าไดโ้ดยวิธีการวดัซ ้ า คือ ใชเ้คร่ืองมือชุด
เดิมวดัผูถู้กวดัสองคร้ังในเวลาห่างกนัพอสมควรแลว้น าผลการวดัทั้งสองคร้ังมาหาความสัมพนัธ์
กนั ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าสูงแสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง 

         1.4.2 การหาค่าความเช่ือมัน่แบบเท่าเทียม ท าไดโ้ดยวธีิใชเ้คร่ืองมือท่ีมีลกัษณะคู่ขนาน 
ไปวดัผูถู้กวดักลุ่มเดียวกนัพร้อมกนัหรือเวลาใกลเ้คียงกนัแลว้น าผลทั้งสองชุดมาหาความสัมพนัธ์
กนัถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าสูงแสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง 

         1.4.3 การหาความเช่ือมัน่แบบความสอดคลอ้งภายใน เป็นวิธีท่ีใชว้ดัคร้ังเดียวน าค่ามา
หาความสอดคล้องกันระหว่างผลการวดัรายข้อหรือความเป็นเอกพนัธ์ของเน้ือหารายข้อ โดย
สามารถประมาณค่าความเช่ือมั่นได้หลายวิธี เช่น วิธีแบ่งคร่ึง วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน วิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบราค และวธีิความแปรปรวนของฮอยท ์เป็นตน้  
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืชนิดต่างๆ 

 ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือจะมีการตรวจสอบอยู ่2 ส่วน คือ การตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือเป็นรายขอ้ (การหาค่าความเท่ียงตรง  ความยากและอ านาจจ าแนก) และการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือทั้งฉบบั (ความเช่ือมัน่) ในเอกสารเล่มน้ีจะกล่าวถึงวธีิการตรวจสอบคุณภาพท่ี
นิยมใช ้เช่น แบบทดสอบอิงกลุ่ม  แบทดสอบอิงเกณฑ ์และแบบสอบถามท่ีเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ไพศาล วรค า, 2550: 255 – 259 ;  สมประสงค ์ เสนารัตน์, 

2556 : 90-109) 
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2.1 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 

      การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ อาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิอิงกลุ่มและแบบทดสอบความถนดั กบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิอิงเกณฑ์ ดงัจะกล่าว
ตามล าดบั (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 94-119) 

             1. การวิเคราะห์คุณภาพขอ้สอบ (Item Analysis) หมายถึงการตรวจสอบถึงความ
เหมาะสมของขอ้สอบรายขอ้จากแบบวดัท่ีสร้างข้ึนเพื่อการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขให้ไดข้อ้สอบ
ท่ีมีคุณภาพดีตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว ้การวิเคราะห์ข้อสอบท าได้ทั้ งด้านคุณภาพ ได้แก่ ความ
เท่ียงตรง และดา้นปริมาณ ไดแ้ก่ ความยาก อ านาจจ าแนก ความไวของการเรียนรู้ (โชติ เพชรช่ืน, 

2549: 47) 

           แบบวดัท่ีนิยมน ามาวิเคราะห์มากท่ีสุด ได้แก่ แบบวดัชนิดเลือกตอบ ซ่ึงก าหนดการ
ตรวจใหค้ะแนน ตอบถูกได ้1 ตอบผดิได ้0 คะแนน การท่ีนิยมน าแบบวดัชนิดเลือกตอบมาวิเคราะห์  
มีเหตุผลวา่เป็นขอ้สอบท่ีสามารถวดัไดค้รอบคลุมหลกัสูตรและวดัพฤติกรรมต่างๆ ดา้นพุทธิพิสัย
ไดต้ามท่ีตอ้งการ สามารถเก็บไว ้ใช้ไดห้ลายคร้ัง คุม้ค่ากบัการลงทุนและสามารถน ามาวิเคราะห์
และปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหมี้คุณภาพดี การวเิคราะห์ขอ้สอบจึงมีประโยชน์ ดงัน้ี 

        1.1 ท าใหไ้ดแ้บบวดัท่ีมีความเท่ียงตรงและมีความเช่ือมัน่ในการน าไปใช ้

        1.2 ท าใหท้ราบคุณภาพของขอ้สอบรายขอ้เก่ียวกบัความยาก และระดบัความสามารถ
ในการจ าแนกคนเก่งออกจากคนไม่เก่ง หรือจ าแนกคนรู้กบัคนไม่รู้ออกจากกนัได ้

                     1.3 ท าให้การสอบมีมาตรฐานได้ผลตรงกับส่ิงท่ีต้องการวดัและเช่ือมัน่ได้ซ่ึงจะ
น าไปสู่การพฒันา หรือปรับปรุงการศึกษาท่ีตรงประเด็น 

 สรุปได้ว่า การวิเคราะห์คุณภาพแบบวดั หมายถึง การตรวจสอบความเหมาะสมของ
ขอ้สอบรายขอ้ และความเหมาะสมของแบบวดัทั้งฉบบัท่ีสร้างข้ึนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
หรือไม่ เพื่อท าใหไ้ดแ้บบวดัท่ีดีมีคุณภาพช่วยใหก้ารวดัและประเมินผลมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

  2 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพแบบวดั วิธีการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวดัข้ึนกบัชนิดของ
แบบวดั ในบทน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะวิธีการท่ีใช้กบัแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีจ าแนกเป็น 2 
กลุ่ม ไดแ้ก่ แบบวดัอิงกลุ่ม และแบบวดัอิงเกณฑ ์ซ่ึงจะน าเสนอตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 7. 1 
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ตารางท่ี 7. 1 วธีิการวเิคราะห์หาคุณภาพแบบอิงกลุ่มและแบบอิงเกณฑ ์

 

แบบวดัอิงกลุ่ม แบบวดัอิงเกณฑ์ 
1. การวเิคราะห์คุณภาพขอ้สอบ  
แบบท่ี 1 รายขอ้เฉพาะตวัถูก  
แบบท่ี 2 รายขอ้ทุกตวัเลือก 

- ความยาก (Difficulty) 

- อ านาจจ าแนก (Discrimination) 

1. การวเิคราะห์คุณภาพขอ้สอบ 

    แบบท่ี 1 ค่าอ านาจจ าแนกจากผลการสอบ
สองคร้ัง เช่น ดชันีเอส (Sensitivity Index) 

     แบบท่ี 2 ค่าอ านาจจ าแนกจากผลการสอบ
คร้ังเดียว เช่น ดชันีบี (B-Index) 

2. การวเิคราะห์คุณภาพแบบวดั 

- ความเท่ียงตรง 

- ความเช่ือมัน่ มีหลายวธีิ ไดแ้ก่ วธีิสอบซ ้ า 
วธีิใชแ้บบวดัคู่ขนาน  
วธีิแบ่งแบบวดัคร่ึงฉบบั 

วธีิของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

วธีิของครอนบาค 

2. การวเิคราะห์คุณภาพแบบวดั 

- ความเท่ียงตรง 

- ความเช่ือมัน่ มีหลายวธีิ ไดแ้ก่ 

วธีิของคาร์เตอร์  
วธีิของลิวงิสตนั 

วธีิของโลเวท 

2.1 การวเิคราะห์คุณภาพรายขอ้ของแบบวดัอิงกลุ่ม 

 การวิเคราะห์คุณภาพรายขอ้สอบของแบบวดัแบบอิงกลุ่ม มีทั้งการวิเคราะห์รายขอ้ความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา  ค่าความยาก  ค่าอ านาจจ าแนก เฉพาะตวัถูก และการวิเคราะห์รายข้อทุก
ตวัเลือก ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดตามล าดบั 

      2.1.1 ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแบบทดสอบอิงกลุ่ม 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหามีวะการดังน้ี (สมประสงค์ เสนารัตน์,  
2556: 90-91) 

            2.1.1.1 นิยามตวัแปรหรือคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั จากการวิเคราะห์เน้ือหาและ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

2.1.1.2 เขียนขอ้สอบตามนิยามเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั น าเสนอนิยามศพัท ์ ตาราง 

ก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ี 

2.1.1.3 ใหผู้เ้ช่ียวชาญการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบันิยาม 

เน้ือหาท่ี 
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ตอ้งการวดั (นกัวจิยัจะตอ้งส่งนิยามเน้ือหาและขอ้สอบพร้อมเฉลยไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ) ควรจะมีตั้งแต่ 
3 คนข้ึนไป  เพื่อหลีกเล่ียงความคิดเห็นท่ีแบ่งเป็น 2 ดา้น  ดงันั้นควรจะใช้จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญเป็น
จ านวนค่ี  เช่น 3 คน 5 คน หรือ 7 คน เป็นตน้  ส่วนคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
สาขาวิชาของเคร่ืองมือท่ีต้องการตรวจสอบ  เช่น  ถ้าเป็นการวดัตัวแปรทางจิตวิทยาก็ควรมี
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิตวิทยา  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล  และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษา  
เป็นตน้  ซ่ึงจะสามารถประเมินความสอดคลอ้งและให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเคร่ืองมือครบทั้งใน
ส่วนของเน้ือหา  ลกัษณะขอ้ค าถามและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ โดยผลการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญมี 2 แบบ ไดแ้ก่ 

       3.1 เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ +1,0 และ -1 ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความ
สอดคลอ้งและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัเคร่ืองมือ คือ 

                        ให้คะแนน +1 เ ม่ือแน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้ นว ัดได้สอดคล้องกับ
เน้ือหาวชิาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้    
                        ให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้ นว ัดได้สอดคล้องกับ
เน้ือหาวชิาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้   
                        ให้คะแนน -1  เ ม่ือแน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้ นว ัดไม่สอดคล้องกับ
เน้ือหาวชิาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้           
              3.2  เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5,4,3,2,และ1  
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้งและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัเคร่ืองมือ คือ 

                          ให้ 5 คะแนน หมายถึง ขอ้สอบขอ้นั้นวดัไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา
และจุดประสงคก์ารเรียนรู้มากท่ีสุด 

                   ให ้4 คะแนน หมายถึง ขอ้สอบขอ้นั้นวดัไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา 
และจุดประสงคก์ารเรียนรู้มาก 

                   ให ้3 คะแนน หมายถึง ขอ้สอบขอ้นั้นวดัไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา 
และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ปานกลาง 

                   ให ้2 คะแนน หมายถึง ขอ้สอบขอ้นั้นวดัไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา 
และจุดประสงคก์ารเรียนรู้นอ้ย 

                   ให ้1 คะแนน หมายถึง ขอ้สอบขอ้นั้นวดัไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา 
และจุดประสงคก์ารเรียนรู้นอ้ยท่ีสุด 

4. น าผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาดชันีท่ีบ่งบอกถึงความ 
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เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาซ่ึงค านวณไดจ้ากความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นท่ีตอ้งการวดักบัขอ้ค าถามท่ี
สร้างข้ึน  ดชันีน้ีเรียกวา่ ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์( Item-Objective 

Congruence  Index : IOC ) โดยแปลงระดบัความสอดคลอ้งเป็นคะแนนดงัน้ีและหาดชันีความ
สอดคลอ้งไดจ้าก 

 

      IOC     
N

R
   (7.1) 

 

    เม่ือ R แทน  คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

      R  แทน  ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญ 

     N แทน  จ านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

5. เกณฑใ์นการคดัเลือกขอ้ค าถามนั้น  พิจารณาจากเสียงส่วนใหญ่ของผูเ้ช่ียวชาญ 

เห็นวา่สอดคลอ้ง  ก็ถือวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความเท่ียงตรงเชิง เลือกขอ้ค าถามท่ีมีความสอดคลอ้ง IOC 

ตั้งแต่  .50 ข้ึนไปส าหรับแบบให้คะแนน +1,0 และ -1   และความสอดคลอ้ง IOC ตั้งแต่  3.51 ข้ึน
ไปส าหรับแบบใหค้ะแนน 5,4,3,2,และ 1   การน าเสนอความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาในรายงานการวิจยั  
นอกจากการน าเสนอดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) ของขอ้ค าถามแต่ละขอ้แล้ว  ผูว้ิจยัควรระบุ
คุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือ เช่น  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์การท างาน  
ผลงานทางวิชาการ  เป็นตน้  โดยคุณสมบติัเหล่าน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาของเคร่ืองมือท่ี
ตอ้งการตรวจสอบ 

 1.1.2 การหาความยาก มีวธีิการดงัน้ี (สมนึก ภทัทิยธนี, 2549: 146) 
      ความยาก (Difficulty) หมายถึง สัดส่วนระหว่างจ านวนคนตอบถูกกบัจ านวนคน
สอบ ทั้งหมด ใชส้ัญลกัษณ์ตวั P มาจากค าว่า Proportion หรือ Percentage ค่า P ท่ีเหมาะสมอยู่
ในช่วง .20 ถึง .80 อาจใชเ้ทคนิค 25 % หรือ 27 % ของ จุง เต ฟาน (Chung The Fan) หรือ กล่าววา่
อาจใชใ้นช่วง 25 % ถึง 50 % ก็ได ้ข้ึนกบัจ านวนผูส้อบให้ถือหลกั เช่น ถา้ผูส้อบจ านวนมาก (หลกั
ร้อยหลกัพนั) ควรใชเ้ทคนิค 25 % และถา้ประมาณ 40-50 คน ควรใชเ้ทคนิค 50 % เป็นตน้ 

 สูตรท่ีใชค้  านวณค่าความยากของตวัถูก   
 R R

n

H L
Pi

2
  (7.2) 

 สูตรท่ีใชค้  านวณค่าความยากของตวัลวง  
 C C

n

H L
Pc

2
  (7.3) 

 เม่ือ 
i

P  แทน  ค่าความยากรายขอ้ของตวัถูก 
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C

P  แทน  ค่าความยากของตวัลวงนั้น 

  
R

H  แทน  จ านวนคนกลุ่มสูงตอบถูกขอ้นั้น 

  
R

L  แทน  จ านวนคนกลุ่มต ่าตอบถูกขอ้นั้น 

  
C

H  แทน  จ านวนคนกลุ่มสูงตอบตวัลวงนั้น 

  
C

L  แทน  จ านวนคนกลุ่มต ่าตอบตวัลวงนั้น 

  n แทน  จ านวนคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

 ความยากมาตรฐาน (Delta) แทนดว้ยสัญลกัษณ์  ∆ ความยากมาตรฐานเป็นความยากท่ี 
แปลงค่าให้อยู่ในรูปของคะแนนมาตรฐานจึงมีหน่วยเท่ากนั ท าให้สามารถเปรียบเทียบกนัได ้และ
น ามาหาค่าเฉล่ียไดข้องขอ้สอบทั้งฉบบัได ้ท าไดจ้ากสูตร ดงัน้ี  

   ∆  =  4Z  + 13         (7.4) 

 เม่ือ ∆  แทน  ค่าความยากมาตรฐาน 

  Z    แทน  ค่าความยาก (p) ท่ีถูกแปลงมาเป็นคะแนนมาตรฐานซี  
 ถา้ขอ้สอบขอ้นั้นมีค่า ∆  นอ้ย (ตวัถูก) แสดงวา่ ขอ้สอบขอ้นั้นง่าย 

 ถา้ขอ้สอบขอ้นั้นมีค่า ∆  มาก (ตวัถูก) แสดงวา่ ขอ้สอบขอ้นั้นยาก  
 ถา้ขอ้สอบขอ้บั้นมีค่า ∆ = 13 (ตวัถูก) แสดงว่า ขอ้สอบขอ้นั้นมีค่าความยากเฉล่ีย 

ปานกลางพอดี (ซ่ึงตรงกบัค่า P = .50) 
 2.1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination: r) มีวิธีการดงัน้ี (สมนึก ภทัทิยธนี,2549: 
146 - 151)  อ านาจจ าแนก คือ ผลต่างระหวา่งสัดส่วนของจ านวนคนตอบถูกในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า
กบัจ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต ่า ค่า r ท่ีเหมาะสมคือ .20 ข้ึนไป ถา้ค่า r เขา้ใกล ้1.00 ขอ้สอบ
นั้นยิ่งมีอ านาจจ าแนกสูง ถา้ค่า r ยิ่งเขา้ใกล ้.00 ขอ้สอบนั้นมีอ านาจจ าแนกน้อยลงๆ ถา้ค่า r =.00 
ขอ้สอบนั้นไมมี่อ านาจจ าแนก (จ านวนคนในกลุ่มสูงกบัคนในกลุ่มต ่าตอบขอ้นั้นถูกเท่ากนั) และถา้
ค่า r เป็นลบแสดงว่าจ านวนคนในกลุ่มต ่าตอบขอ้นั้นถูกมากกว่าจ านวนคนในกลุ่มสูง จึงเป็น
ขอ้สอบท่ีใชไ้ม่ได ้มีสูตรท่ีใชค้  านวณและเกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณา ดงัน้ี 

 สูตรท่ีใชค้  านวณค่าอ านาจจ าแนกของตวัถูก    
 R R

i

H L
r

n
  (7.5) 

 สูตรท่ีใชค้  านวณค่าอ านาจจ าแนกของตวัลวง   
 C C

C

L H
r

n
  (7.6) 

 เม่ือ 
i

r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของตวัถูก 

  
C

r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนกของตวัลวงนั้น 
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            ซ่ึงกระบวนการในการหาค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกแบบอิงกลุ่มมีขั้นตอนดงัน้ี  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 81-84) 

การวเิคราะห์ขอ้สอบของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิอิงกลุ่ม  และแบบทดสอบความถนดั  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบระดบัความยาก  กบัอ านาจจ าแนก  แบบทดสอบท่ีจะน ามาวิเคราะห์ตอ้งเป็น
แบบเลือกตอบท่ีถือการตอบถูกให ้1 คะแนน  ตอบผิดให ้0  คะแนน  น าแบบทดสอบท่ีจะวเิคราะห์
ไปทดสอบกบัผูท่ี้เรียนเร่ืองนั้นจบแลว้  (กรณีแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิอิงกลุ่ม)  หรือกลุ่มตวัอยา่ง
ของประชากรท่ีมุ่งใชแ้บบทดสอบนั้นวดั  (กรณีแบบทดสอบความถนดั)  ตรวจใหค้ะแนนเป็นราย
ขอ้  แลว้รวมคะแนนทุกขอ้  จากนั้นด าเนินการวเิคราะห์ตามล าดบัต่อไปน้ี 

1.  เรียงกระดาษค าตอบจากผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดลงไปถึงผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่าสุด 

2.  แบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต ่า  กลุ่มละ  27%  ของผูเ้ขา้สอบทั้งหมด  โดยเอา 0.27  ไปคูณ
จ านวนผูเ้ขา้สอบ เช่น ถา้ผูเ้ขา้สอบ  80 คน  27% ของ 80 คน = 0.27 x 80 = 21.6  คิดเป็นจ านวนเตม็
ได ้ 22 คน  ดงันั้นจะมีกลุ่มสูงและกลุ่มต ่ากลุ่มละ 22  คน  กลุ่มสูงไดแ้ก่พวกท่ีไดค้ะแนนสูงสุด  22 
คน  และกลุ่มต ่าก็คือพวกท่ีไดค้ะแนนต ่าสุด  22 คน  กรณีนบัมาไดถึ้งคนท่ี 22 แลว้มีคนไดค้ะแนน
ซ ้ ากนัก็เลือกเอากระดาษค าตอบของคนใดคนหน่ึงโดยวธีิสุ่ม 

3.  ในแต่ละขอ้นบัจ านวนคนท าถูกในกลุ่มสูง (HR) และจ านวนคนท าถูกในกลุ่มต ่า 
(LR) 

4.  ค  านวณหาระดบัความยากแต่ละขอ้จากสูตร 7.2 และอ านาจจ าแนกของแต่ละขอ้
จากสูตรท่ี 7.5 ดงัแสดงในตวัอยา่งท่ี 7.1 

 

ตวัอยา่งท่ี  7.1  จากการหาจ านวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่าท่ีตอบถูกในแต่ละขอ้  กลุ่มสูงมี  22  คน  
เท่ากนักบักลุ่มต ่า  ผลปรากฏดงัในตาราง  จงหาค่าความยากและอ านาจจ าแนกของแต่ละขอ้ 

 

ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 

จ านวนคนกลุ่มสูงตอบถูก (HR) 20 22 9 13 15 12 

จ านวนคนในกลุ่มต ่าท่ีตอบถูก (LR) 10 0 17 5 15 8 

ระดบัความยาก  (P) .68 .50 .59 .41 .68 .45 

อ านาจจ าแนก (r) .45 1.00 -.36 .36 .00 .18 
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  จากผลการวเิคราะห์จ านวนทั้งหมด  6  ขอ้  มีขอ้ท่ีอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกล่าวคือ  
ค่า p อยูร่ะหวา่ง .20  ถึง .80  ค่า r ตั้งแต่  .20  ถึง 1.00  จ  านวน 3 ขอ้  คือขอ้ท่ี 1, 2 และ 4  ขอ้ท่ี
จะตอ้งตดัทิ้งไม่น ามาวดั หรือจะตอ้งน าไปปรับปรุงมี 3  ขอ้ คือ ขอ้ 3, 5  และ 6 

              ขอ้ 3  ถึงแมจ้ะมีระดบัความยากเหมาะสมคือ  .59  แต่อ านาจจ าแนกเป็นลบ  ทั้งน้ี
เน่ืองจากกลุ่มต ่าตอบขอ้น้ี ถูก 17 คน มากกวา่กลุ่มสูงซ่ึงตอบถูกเพียง 9 คน ขอ้น้ีสมควรตดัทิ้ง 

              ขอ้ 5  ทั้งกลุ่มสูงและกลุ่มต ่าต่างก็ตอบถูกดว้ยจ านวนเท่ากนัคือ  ฝ่ายละ  15  คน 
จึงไม่มีอ านาจจ าแนก  (r=0)  ถึงแมว้า่ค่าระดบัความยากจะเขา้เกณฑคื์อ  .68  แต่เม่ือขาดอ านาจ
จ าแนกจึงถือวา่เป็นขอ้ท่ีควรตดัทิ้งไม่น ามาวดั 

              ขอ้ 6  ระดบัความยากปานกลาง  (p= .45)  แต่อ านาจจ าแนกต ่าไป  ไม่ถึง .2  จึง
นบัวา่เป็นขอ้สอบท่ียงัไม่ไดม้าตรฐานสมควรตดัทิ้ง  หรือท าการปรับปรุง 

          จากตวัอยา่งจะเห็นวา่ ขอ้ใดคนตอบถูกมีจ านวนมากข้ึนๆ ค่า P  ยิ่งเขา้ใกล ้1.00 
หมายความว่าขอ้นั้นง่ายข้ึนๆ ในท านองเดียวกนัขอ้ใดคนตอบถูกมีจ านวนนอ้ยลงๆ ค่า P  ก็ยิ่งเขา้
ใกล ้.00 ขอ้นั้นยากข้ึนๆ ในการสอบจึงพิจารณาค่าความยากพอเหมาะคือค่า P อยูใ่นช่วง .20 ถึง .80  
          ส่วนค่าอ านาจจ าแนกขอ้ใดมีคนกลุ่มสูงตอบถูกจ านวนมากกวา่คนกลุ่มต ่า (ดูจาก


R R

H L ) ค่า r  ยิ่งเขา้ใกล ้1.00 หมายความว่าขอ้นั้นมีความสามารถแยกคนเก่งออกจากคนเรียน
อ่อนหรือมีอ านาจจ าแนกดีหรือสูงข้ึนๆ ในท านองเดียวกนัขอ้ใดคนกลุ่มสูงตอบถูกมีจ านวนน้อย
กวา่คนกลุ่มต ่า (ดูจาก 

R R
H L ) ค่า r ยิ่งเขา้ใกล ้.00 หมายความวา่ขอ้นั้นมีอ านาจจ าแนกไม่ดีหรือ

ต ่าลงๆ ค่า r ท่ีใชไ้ดถื้อเอาท่ี .20 ข้ึนไป 

          ในการพิจารณาตดัสินใจเก่ียวกบัคุณภาพขอ้สอบแต่ละขอ้จึงใชท้ั้งค่า  P และค่า  r 
เช่น ข้อท่ี 1 ค่า P=.00 ไม่เข้าเกณฑ์  และค่า  r = .00 ไม่เข้าเกณฑ์เช่นกันจึงคัดออก                         
ขอ้ท่ี 2 ค่า P = . 10 ไม่เขา้เกณฑ์ และค่า r =.20 เขา้เกณฑ์เช่นกนัจึงอาจคดัออกหรืออาจคดัไวเ้พื่อ
ปรับปรุงก็ได ้ขอ้ท่ี 3 ค่า  P  = .20 เขา้เกณฑ ์และค่า  r  =.40 เขา้เกณฑเ์ช่นกนัจึงคดัไว ้เป็นตน้ 
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เกณฑพ์ิจารณาค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของตวัเลือกท่ีเป็น “ตวัถูก” และ “ตวัลวง” ค่าแสดง
ในตารางท่ี 7.2 และ 7.3 

ตารางท่ี 7.2 เกณฑพ์ิจารณาค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของตวัเลือกท่ีเป็น “ตวัถูก” 
 

ค่าความยากของตวัถูก (
i

P ) ค่าอ านาจจ าแนกของตวัถูก (
i

r ) 

00 ถึง .09 

.10 ถึง .19 

.20 ถึง .39 

.40 ถึง .60 

.61 ถึง .80 

.81 ถึง .90 

.91 ถึง 1.00 

ยากมาก 

ยาก 

ค่อนขา้งยาก 

ปานกลาง 

ค่อนขา้งง่าย 

ง่าย 

ง่ายมาก 

เป็นค่าลบ 

.00   
 .01 ถึง .09 

.10 ถึง .19 

.20 ถึง .29 

.30 ถึง .50  

.51 ถึง 1.00 

จ าแนกกลบั ใชไ้ม่ได ้

จ าแนกไม่ได ้

ต ่า 
ค่อนขา้งต ่า 
ค่อนขา้งสูง 

สูง 

สูงมาก 

 

ตารางท่ี 7.3 เกณฑพ์ิจารณาค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของตวัเลือกท่ีเป็น “ตวัลวง” 
 

ค่าความยากของตวัถูก (
C

P ) ค่าอ านาจจ าแนกของตวัถูก (
C

r ) 

.00 ถึง .04 

.05 ถึง .09 

.10 ถึง .30 

.31 ถึง .50 

.51 ถึง 1.00 

 

 

ใชไ้ม่ได ้

พอใช ้

ใชไ้ด ้

พอใช ้

ใชไ้ม่ได ้

 

 

เป็นค่าลบ 

.00 

.01 ถึง .04 

.05 ถึง .09 

.10 ถึง .30 

.31  ถึง .50 

.51 ถึง 1.00 

จ าแนกกลบั ใชไ้ม่ได ้

จ าแนกไม่ได ้

ต ่า ใชไ้ม่ได ้

พอใช ้

ใชไ้ด ้

พอใช ้

ใชไ้ม่ได ้
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2.2 การวเิคราะห์คุณภาพรายขอ้ของแบบวดัอิงเกณฑ ์

                 แบบวดัอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Test) แบบวดัอิงเกณฑ์สร้างข้ึนโดยแนวคิด    
การเรียน เพี่อรอบรู้ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนท่ีผูส้อนก าหนดไวใ้นแต่ละรายวิชาหรือรายบทเรียน 
แบบวดัอิงเกณฑ ์แมจ้ะเป็นขอ้ท่ีง่ายหรือยากก็ไม่ถือวา่เป็นเร่ืองส าคญั ถา้ทุกคนตอบถูกหมดก็แสดง
วา่บรรลุตามวตัถุประสงค ์ของการเรียนการสอนนบัวา่เป็นส่ิงท่ีดีเป็นอุดมการณ์ของการสอน      
มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 90; ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 

2543: 197) 
         2.2.1 ความยาก ค่าความยากของข้อสอบแบบวดัอิงเกณฑ์ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมท่ี
ต้องการวดั ถ้าพฤติกรรมนั้นยากข้อสอบก็จะยากด้วย ถ้าพฤติกรรมง่ายข้อสอบก็จะง่ายด้วย 
ขณะเดียวกนัเม่ือวดัออกมาแล้วก็ไม่ตอ้งการเปรียบเทียบกนัภายในกลุ่มว่าใครเก่งใครอ่อน แต่
ตอ้งการทราบวา่รู้และไม่รู้อะไร ค่าความยาก ขอ้สอบของแบบวดัอิงเกณฑ์ไม่ควรก าหนดไว ้เพราะ
ถือวา่จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมในเน้ือหาวชิานั้น จะเป็นตวัก าหนดค่าความยากง่ายในตวัของมนัเอง
การสร้างแบบวดัอิงเกณฑ์โดยทัว่ไปไม่หาค่าความยากรายขอ้ แต่ถา้ตอ้งการก็จะมีประโยชน์กรณีท่ี
ตอ้งการเรียงขอ้สอบ ตามระดบัความยากใช้ส าหรับตรวจสอบระดบัความสามารถของผูเ้รียน มี
ความหมายเช่นเดียวกบัค่าความยาก ขอ้สอบของแบบวดัอิงกลุ่ม ดงันั้น การค านวณค่าความยากจึง
ท าไดเ้คยท าเช่นเดียวกบัการหาค่าความยาก ขอ้สอบของแบบวดัอิงกลุ่ม 

        2.2.2 อ านาจจ าแนก ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบแบบวดัอิงเกณฑ์เป็นความสามารถ
ของขอ้สอบในการจ าแนกกลุ่มรอบรู้ (หรือสอบผ่านเกณฑ์) กบักลุ่มไม่รอบรู้ (หรือสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์) กลุ่มรอบรู้คือกลุ่มท่ีไดค้ะแนนมากกว่าหรือเท่ากบัคะแนนเกณฑ์หรือคะแนนจุดตดั  การ
วเิคราะห์คุณภาพแบบวดัอิงเกณฑท่ี์เป็นการวเิคราะห์รายขอ้ จึงมุ่งเนน้การวิเคราะห์เพื่อหาค่าอ านาจ
จ าแนกของขอ้สอบรายขอ้เพียงอย่างเดียว ซ่ึงมีหลายวิธีแต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง 2 วิธี ไดแ้ก่ จากผล 
สอบคร้ังเดียว และการหาค่าอ านาจจ าแนกจากผลสอบสองคร้ัง แต่ละวธีิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

             2.2.2.1 การหาค่าอ านาจจ าแนกจากผลการสอบคร้ังเดียว (หลงัสอน) 
                         เป็นวิธีท่ีเสนอโดยเบรนแนน (Brennan, 1974) ค านวณจากผลการสอบ
หลงัเรียนเพียงคร้ังเดียว แลว้ค านวณค่าความยากโดยใชว้ิธีการคลา้ยกบัวิธีการวิเคราะห์ค่าความยาก
ของขอ้สอบอิงกลุ่ม และค านวณค่าอ านาจจ าแนกโดยใชด้ชันี บี (B-Index) ใชสู้ตร ดงัน้ี 
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  B = 
1 2

U L

n n
     สูตรกรณีตวัถูก (7.7)  

 เม่ือ P แทน  ค่าความยาก 

   B แทน  ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ (ตวัถูก) 
  

1
n  แทน  จ านวนคนรอบรู้ (หรือสอบผา่นเกณฑ)์ 

  
2

n  แทน  จ านวนคนไม่รอบรู้ (หรือสอบไม่ผา่นเกณฑ)์ 
  U แทน จ านวนคนรอบรู้ (หรือสอบผา่นเกณฑ)์ ท่ีตอบถูก  
  L แทน  จ านวนคนไม่รอบรู้ (หรือสอบไม่ผา่นเกณฑ)์ ท่ีตอบถูก  
 

    B = 
1 2

U L

n n
     สูตรกรณีตวัลวง (7.8) 

 เม่ือ B แทน  ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ (ตวัลวง) 
   

1
n  และ 

2
n  ดูสูตรกรณีตวัถูก 

   U แทน จ านวนคนรอบรู้ (หรือสอบผา่นเกณฑ)์ ตอบตวัลวงนั้น 

   L แทน  จ านวนคนไม่รอบรู้ (หรือสอบไม่ผา่นเกณฑ)์ ตอบตวัลวงนั้น 

เกณฑท่ี์ใชแ้ปลความหมาย 

 1) ค่าอ านาจจ าแนก (B) ทั้งตวัถูกและตวัลวง ยงัคงใชเ้กณฑ์เดียวกบัค่า r  ในการวิเคราะห์ 
ขอ้สอบแบบอิงกลุ่ม (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556:  92) คือขอ้สอบท่ีเหมาะสมในกรณีตวัถูก ควรมีค่า
ดชันี B ตั้งแต่  +.20 ข้ึนไป ส าหรับตวัลวงควรมีตั้งแต่ .05 ถึง .50 หรืออาจใชเ้กณฑ์การพิจารณาตวั
ถูก ดงัน้ี 

  +1.00  จ าแนกผูร้อบรู้-ไม่รอบรู้ ไดถู้กตอ้งทุกคน 

   .50 ถึง .99  จ าแนกผูร้อบรู้-ไม่รอบรู้ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่  
   .20 ถึง .49  จ าแนกผูร้อบรู้-ไม่รอบรู้ ไดถู้กตอ้งเป็นบางส่วน 

      .00 ถึง .19 จ าแนกผูร้อบรู้-ไม่รอบรู้ ไดถู้กตอ้งน้อยมาก หรือไม่ถูกตอ้ง ติดลบ 
จ าแนกผูร้อบรู้-ไม่รอบรู้ ผดิพลาด หรือตรงขา้มกบัความจริง 

 ขั้นตอนในการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 น าขอ้สอบแบบอิงเกณฑไ์ปทดสอบกบันกัเรียนท่ีเรียนจบเร่ืองท่ีจะวดั 

 ขั้นท่ี 2 ตรวจใหค้ะแนนขอ้สอบแต่ละขอ้ และรวมคะแนนของทุกขอ้  
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 ขั้นท่ี 3 ใชจุ้ดตดัหรือคะแนนเกณฑ์ตดัสินการผา่น-ไม่ผา่น (Minimum Pass Level: MPL) 

แบ่งผูส้อบออกเป็นผูร้อบรู้ (สอบผา่นเกณฑ)์ กบัผูไ้ม่รอบรู้ (สอบไม่ผา่นเกณฑ)์ 
 ขั้นท่ี 4 นบัจ านวนผูร้อบรู้ (

1
n ) และผูไ้ม่รอบรู้ (

2
n ) 

 ขั้นท่ี 5 แต่ละขอ้นบัจ านวนผูร้อบรู้ท่ีตอบถูก (U) และจ านวนผูไ้ม่รอบรู้ท่ีตอบถูก (L) 

 ขั้นท่ี 6 ค านวณค่าความยากและหาค่าอ านาจจ าแนกตามสูตร  
 ขั้นท่ี 7 น าค่าท่ีค  านวณไดไ้ปแปลความหมายตามเกณฑ ์ 

ตัวอย่าง 7.2   ผลการสอบของนักเรียนจ านวน 10 คน จากแบบวดัฉบบัหน่ึงมีจ านวน 10 ขอ้ ใช้
เกณฑ ์ตดัสินผา่น 80 % ปรากฏผลตงัตาราง  
 

ตารางท่ี 7.4  ตวัอยา่งการวเิคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบโดยใชด้ชันี บี 

 

กลุ่ม ช่ือ ขอ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 ขอ้ท่ี 3 ... รวม 

รอบรู้ 1.นิน 

2.นอ้ง 

3.ใหม่ 
4.เนย 

5.ยิง่ 

6.เยีย่ม 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

10 

9 

9 

8 

9 

8 

U 6 6 3 … - 

ไม่รอบรู้ 7.ปอ 

8.เดียว 

9.กาไว 

10.เหมียว 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

... 

... 

... 

... 

6 

5 

5 

4 

L 4 2 6 … - 

B .00 .50 -.25 … - 

ผลการพิจารณา ไม่มีอ านาจจ าแนก สูง ใชไ้ม่ได ้ ... - 
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 ตวัอยา่งค านวณ ขอ้ 1   B = 
6 4

4 4
   = .00     ขอ้ 2   B  = 

6 2

6 4
 --- = .50 

 จากตวัอย่างดงักล่าว ขอ้ 2 มีค่าอ านาจจ าแนก (B =.50) เขา้เกณฑ์ (คือตั้งแต่ .20 ข้ึนไป) 
ส่วนขอ้ 1 ไม่มีอ านาจจ าแนก (B=.00) เพราะจ านวนคนท่ีตอบถูกของทั้งสองกลุ่มเท่ากนัจึงไม่มี
อ านาจจ าแนกคนทั้งสองกลุ่มน้ีออกจากกนัได ้และขอ้ 3 ค่าอ านาจจ าแนกใชไ้ม่ได ้(B = -.25)  
เพราะค่าติดลบเน่ืองจากคนกลุ่มไม่รอบรู้มีจ านวนตอบถูกมากกวา่กลุ่มรอบรู้ 

  2.2.2.2  การหาค่าอ านาจจ าแนกจากผลสอบสองคร้ัง (ก่อนสอนและหลงัสอน) 
         เป็นวิธีท่ีเสนอโดย คริสปีนและเฟลด์ลูเซน (Kryspin and Feldluson) เรียกวา่ ดชันี 
S (Index of Sensitivity Index) เป็นดชันีความไว เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพในการจ าแนก 
ความสามารถของผูเ้รียนระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน ถา้ผูเ้รียนมีความสามารถมากกวา่ก่อนเรียน
แสดงวา่การเรียนการสอนนั้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ใชสู้ตร ดงัน้ี 

  S    =  
pos pre

R R

N
    สูตรกรณีตวัถูก (7.9) 

 เม่ือ  P แทน ค่าความยาก 

  S แทน ค่าอ านาจจ าแนก หรือความไวของขอ้สอบ (ตวัถูก) 
  

pos
R  แทน จ านวนคนหลงัสอนตอบถูก  

  
pre

R  แทน จ านวนคนก่อนสอนตอบถูก 

  N  แทน  จ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด   

 

  S =


pos pre
R R

N
     สูตรกรณีตวัลวง (7.10) 

 เม่ือ S แทน ค่าอ านาจจ าแนก หรือความไวของขอ้สอบ (ตวัลวง) 
  

pre
R  แทน จ านวนคนก่อนสอนตอบตวัลวงนั้น 

  
pos

R  แทน จ านวนคนหลงัสอนตอบตวัลวงนั้น    

  N  แทน  จ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 

เกณฑท่ี์ใชแ้ปลความหมาย 

1. ค่าอ านาจจ าแนก (S) ท่ีค  านวณไดท้ั้งตวัถูกและตวัลวงจะมีค่าตั้งแต่ -1.00 ถึง +1.00  
การแปลความหมายค่าดชันี S ตามกรณี (ค่าดชันี S ต่างกบัค่าอ านาจจ าแนก r ซ่ึงเป็นดชันีท่ีช้ีให้เห็น
ว่าขอ้นั้น สามารถจ าแนกคนกลุ่มสูงออกจากคนกลุ่มต ่าได้มากน้อยเท่าใด) เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา
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ทั้งตวัถูกและตวัลวง อาจใชเ้กณฑ์เดียวกบัค่า r ในแบบวดัอิงกลุ่มก็ได ้เน่ืองจากเป็นสูตรท่ีดดัแปลง
มาจากการวเิคราะห์ขอ้สอบ ของแบบวดัอิงกลุ่ม ดงัน้ี 

  2.1 กรณีตวัถูก ใช้เกณฑ์เดียวกบัค่า r ในแบบวดัอิงกลุ่ม คือขอ้ท่ีดีควรมีค่าดชันี S 
ตั้งแต่ .20 ข้ึนไป ถา้ค่า S  เป็นบวกใกล ้+1.00 หมายถึง การเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมาย ก่อน
เรียนผูถู้กวดัไม่มีความรู้ หลงัเรียนแลว้มีความรู้ท่ีตั้งไว ้แต่ถา้ค่า S เป็นลบใกล ้-1.00 หมายถึง ก่อน
เรียนผูถู้กวดัมีความรู้ แต่หลงัเรียนแลว้กลบัไม่มีความรู้เลย หรืออาจใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 

   -1.00 ถึง .00 เป็นขอ้สอบท่ีใชไ้ม่ได ้ควรตดัทิ้ง 

       .00 ถึง .29 เป็นขอ้สอบท่ีไม่ดี ควรตดัทิ้ง  
       .30 ถึง .79 เป็นขอ้สอบท่ีพอใช ้

       .80 ข้ึนไป เป็นขอ้สอบท่ีดีหาไดใ้นเชิงปฏิบติั 

  2.2 กรณีตวัลวง การพิจารณาค่าดชันี S ใหถื้อหลกัในการสอบหลงัเรียน ดงัน้ี  
 

ตารางท่ี 7.5 เกณฑก์ารแปลความหมายค่าความยากขอ้สอบของแบบวดัอิงเกณฑ ์กรณีสอบสองคร้ัง 

 

ค่าดชันี S ตวัลวง แปลผล เหตุผล (ถือหลกัในการสอบหลงัเรียน) 
.00 ใชไ้ด ้ เป็นตวัลวงท่ีไม่มีคนเลือกตอบเลยหรือตอบจ านวนนอ้ย 

.01 ถึง 1.00 (ค่าเป็นบวก) ใชไ้ด ้ เป็นตวัลวงท่ีมีจ านวนคนตอบก่อนสอนมีมากกวา่หลงัสอน 

-.01 ถึง -1.00 (ค่าเป็นลบ) ใชไ้ม่ได ้ เป็นตวัลวงท่ีมีจ  านวนคนตอบหลงัสอนมีมากกวา่ก่อนสอน
ถือวา่ เป็นตวัลวงท่ีไม่ดีตอ้งตดัออกหรือปรับปรุงแกไ้ข 

  

  มีขั้นตอนการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ท าการสอบผูเ้รียนก่อนสอน (Pre - test) เม่ือสอนจบแลว้ให้ท าการสอบหลงัสอน 
(Post - test) ดว้ยแบบวดัชุดเดิมซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการเรียนการสอนทุกขอ้ 

 ขั้นท่ี 2 ตรวจกระดาษค าตอบ นบัจ านวนผูท่ี้ตอบถูกในแต่ละขอ้ (กรณีหาค่าของตวัถูก) 
และท่ีตอบแต่ละตวัเลือกในแต่ละข้อ (กรณีหาค่าของตวัลวง) ตามกรณี จ าแนกก่อนเรียนและ 

หลงัเรียน 

 ขั้นท่ี 3 ค านวณค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก และแปลผลตามเกณฑ ์
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ตวัอยา่ง  7.3  ขอ้มูลจากตารางท่ี 7.6 

 

ตารางท่ี 7.6  ตวัอยา่งการวเิคราะห์ค่าดชันีบี 

 

ช่ือ – สกุล 
ขอ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 ขอ้ท่ี 3 ขอ้ท่ี 4 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1.นก 

2.ลนัดา 
3.กานดา 
4.นพรัตน์ 

5.เพรา 
6.จนัทน์ 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

รวมคนตอบถูก 2 2 2 3 2 5 4 2 

S .00 .14 .50 -.33 

ผลพิจารณาค่า S ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ม่ได ้

 

        จากตารางท่ี 7.6 (ตวัอย่างดงักล่าว) ขอ้ 2 และขอ้ 3 มีค่าอ านาจจ าแนก ( S=.00, .17 และ 
.50) เขา้เกณฑ์คือ .00 ข้ึนไป ส่วนขอ้ 4 ไม่มีอ านาจจ าแนก (B = -.33) เพราะจ านวนคนตอบหลงั
สอนมีมากกวา่ ก่อนสอนถือวา่ เป็นตวัลวงท่ีไม่ดีตอ้งตดัออกหรือปรับปรุงแกไ้ข 

   สรุปไดว้า่ การหาค่าอ านาจจ าแนกขอ้สอบของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งแบบวดั 

อิงกลุ่ม และแบบวดัอิงเกณฑ ์ท าไดห้ลายวธีิแตกต่างกนัไป แต่ก็น่าสังเกตวา่หาค่าอ านาจจ าแนกตาม
วิธีต่าง ๆ แมจ้ะเป็นขอ้เดียวกนั วิเคราะห์จากขอ้มูลเดียวกนั โดยทัว่ไปจะให้ค่าไม่ตรงกนั เช่น วิธี
ของ Brennan ผูใ้ชจุ้ดตดั แตกต่างกนัก็จะท าให้ไดค้่าท่ีไม่ตรงกนัได ้การวิเคราะห์จากผลการวดัจาก
นกัเรียนเพียงห้องเดียวอาจเกิดปัญหาหาค่าอ านาจจ าแนกไม่ได ้เม่ือผลการวดัไม่มีความแปรปรวน
หรือมีความแปรปรวนน้อยมาก โดยแต่ละคนล้วนได้คะแนนสูงหรือต ่า การหาค่าอ านาจจ าแนก
ขอ้สอบของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งแบบวดัอิงกลุ่มและแบบวดัอิงเกณฑ์ยงัน ามาใชก้บั
ขอ้สอบของแบบวดัความถนดัไดด้ว้ย 
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2.3  การวเิคราะห์คุณภาพรายฉบบั  
      การวเิคราะห์แบบวดัทั้งฉบบัของแบบวดัอิงกลุ่มและแบบวดัอิงเกณฑ์เป็นการวิเคราะห์

เก่ียวกบัความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดตามล าดบัต่อไป (บุญชม  ศรีสะอาด
,2545, 2545: 87-96 ; สมประสงค ์เสนารัตน์, 2556: 93-96) 

              2.3.1.  การวเิคราะห์แบบวดัทั้งฉบบัของแบบวดัอิงกลุ่ม 

        ความเช่ือมัน่ (Reliability) เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนการสอบ       
การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัอิงกลุ่ม มีวธีิท่ีนิยมใช ้4 วธีิ ดงัน้ี 

                        2.3.1.1 วิธีวดัซ ้ า (Test-Retest Method) เป็นการหาความเช่ือมัน่แบบคงท่ีของ
คะแนน (Stability Reliability) ใชใ้นกรณีท่ีผลการสอบอยูใ่นมาตราอนัตรภาค (Interval Scale ท าได้
โดยน าแบบวดัชุดเดียวกนัไปทดสอบกบันกัเรียนกลุ่มหน่ึง 2 คร้ัง ในสถานการณ์ท่ีเหมือน ๆ กนั 
ระยะเวลาห่างกนั พอสมควร (ประมาณ 1- 4 สัปดาห์) น าคะแนน ทั้ง 2 ชุดนั้นไปหาค่าความเช่ือมัน่
โดยใชสู้ตรการหา สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน หรือบางคร้ังก็เรียกวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิ
ความคงท่ี (Coefficient of Stability) ถา้ค่าท่ีค  านวณไดสู้งแสดงวา่แบบวดันั้นมีความเช่ือมัน่สูง ซ่ึง
ค่าความเช่ือมัน่ท่ียอมรับไดใ้ชท่ี้ .75 ขั้นไป (กรมวิชาการ, 2545 : 69) ปัญหาการหาความเช่ือมัน่โดย
วิธีน้ี คือ ช่วงห่างเวลาสอบในแต่ละคร้ัง ถา้ไม่ห่างกนัมากก็จะท าให้ผูส้อบจ าขอ้สอบได ้จะท าให ้

ค่าความเช่ือมัน่สูง ถา้เวน้ระยะการสอบห่างกนัมาก เป็นไปไดว้า่ผูส้อบมีโอกาสไดเ้รียนรู้เพิ่มข้ึนซ่ึง
ท าใหไ้ดผ้ลสอบทั้งสองคร้ังแตกต่างกนัมากท าใหไ้ดค้่าความเช่ือมัน่ต ่า โดยใชสู้ตร (พวงรัตน์  
ทวรัีตน์, 2543: 129) ดงัน้ี 

  
  

     
2tt 2 22

n xy x y
r

n x n yyx




 

  

   
  (7.11) 

 เม่ือ  
t t

r   แทน  ความเช่ือมัน่แบบวดั 

  X แทน  คะแนนสอบคร้ังท่ี 1 (กรณีใช้วิธีสอบซ ้ า) หรือคะแนนสอบจาก
    ขอ้สอบชุดท่ี 1 (กรณีใช้แบบวดัคู่ขนาน) หรือคะแนนสอบจาก
    ขอ้สอบคร่ึงแรก (กรณีใช ้แบบวดัคร่ึงฉบบั) 
  Y แทน  คะแนนสอบคร้ังท่ี 2 (กรณีใช้วิธีสอบซ ้ า) หรือคะแนนสอบจาก
    ขอ้สอบชุดท่ี 2 (กรณีใช้แบบวดัคู่ขนาน) หรือคะแนนสอบจาก
    ขอ้สอบคร่ึงหลงั (กรณีใช ้แบบวดัคร่ึงฉบบั) 
  n   แทน  จ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 
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ตวัอยา่ง  7.4  ขอ้มูลจากตารางท่ี 7.7 

 

ตารางท่ี 7.7 ตวัอยา่งขอ้มูลผลการสอบคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2  เพื่อค านวณค่าความเช่ือมัน่ 

 

คนที่ x y       xy 

1 12 10 144 100 120 

2 11 9 121 81 99 

3 13 12 169 144 156 

4 15 14 225 196 210 

5 16 17 256 289 272 

6 12 12 144 144 144 

7 14 11 196 121 154 

8 18 14 324 196 252 

9 13 11 169 121 143 

10 15 12 225 144 180 

รวม 139 122 1973 1536 1730 

แทนค่าสูตร 

  
   

      v 2 2

10 1730 139 122
r 0.78

10 1973 139 10 1536 122

 
 

   
 

 แสดงวา่ แบบวดัฉบบัน้ีมีค่าความเช่ือมัน่ของเท่ากบั .78 

 

 2.3.1.2 วิธีแบบวดัคู่ขนาน (Parallel forms Method) โดยใช้แบบวดั 2 ชุด ท่ีมี
ลกัษณะคู่ขนานกนักล่าวคือ จ านวนขอ้เท่ากนั วดัในเน้ือหาเดียวกนั ความยากและอ านาจจ าแนก 

เท่า ๆ กนั จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะสร้างเคร่ืองมือวดัให้คู่ขนานได ้น าไปวดักบันกัเรียนกลุ่มหน่ึงเพียง
คร้ังเดียวใชสู้ตรเช่นเดียวกบัวธีิวดัซ ้ า (Test-Retest Method)  
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 2.3.1.3 วิธีแบ่งแบบวดัคร่ึงฉบบั (Split-Half Method) วิธีน้ีสามารถป้องกัน 

ความคลาดเคล่ือนจากการวดัได ้เช่น ความแตกต่างเวลาท่ีใช้สอบ การค านวณค่าความเช่ือมัน่วิธีน้ี
ท  าไดโ้ดยน า แบบวดัไปวดักบันกัเรียนกลุ่มหน่ึงเพียงคร้ังเดียว การตรวจให้คะแนนจะตรวจทีละ
คร่ึงฉบบัจะไดค้ะแนน 2 ชุด (ตรวจให้คะแนนทีละคร่ึงฉบบั อาจจะตรวจแบบขอ้ค่ี-ขอ้คู่ หรือแบบ
คร่ึงแรก-คร่ึงหลงั ตามลกัษณะการสร้างแบบวดันั้น) น าคะแนน 2 ชุดน้ี ค  านวณใชสู้ตรเช่นเดียวกบั
วิธีสอบซ ้ า (Test-Retest Method) แต่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีไดจ้ะเป็นค่าความเช่ือมัน่ของขอ้สอบเพียง
คร่ึงฉบบั ฉะนั้น จึงตอ้งน ามาปรับขยายให้เต็มฉบบั โดยใชสู้ตรของสเปียร์แมน บราวน์ (Spearman 

Brown) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543: 213) ดงัน้ี 

    

1

2

1

2

2 r

r
1 r




     (7.12) 

  

 r  แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบวดัเตม็ฉบบั 

 
1/ 2

r  แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบวดัคร่ึงฉบบั 

 ตวัอยา่ง ถา้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัคร่ึงฉบบั เท่ากบั .60 ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่

ของแบบวดัเตม็ฉบบั แทนค่าจากสูตรได ้ 2 0.60 1.2
r .75

1 0.60 1.6


  


 ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบวดั

ฉบบัน้ีเท่ากบั .75 

                        2.3.1.4 วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) ด าเนินการสอบเพียง
คร้ังเดียว ดว้ยแบบวดัฉบบัเดียว บางคร้ังก็เรียกว่าการหาความคงท่ีภายใน (Internal Consistency) 

แบบวดัท่ีใชต้อ้งเป็นประเภทตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน การค านวณโดยสูตร KR2O 

มีขอ้ตกลงว่า ค่าความยากแต่ละขอ้ตอ้งไม่แตกต่างกนัมากนักหรือมีค่าใกลเ้คียงกนั ขอ้สอบอย่าง
นอ้ย 20 ขอ้ และขอ้สอบแต่ละขอ้จะตอ้งมีลกัษณะเป็นเอกพนัธ์ (Homogeneity) คือวดัคุณลกัษณะ
เดียวร่วมกนั ใชสู้ตรอยู ่2 สูตร (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 130) ดงัน้ี 

 

   KR20 =  
2

k 1 pq

k 1 s

 
   


    (7.13) 

 

   KR 21 = 
 

2

k X k X
1

k 1 ks

    
   (7.14) 
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22

n x x

n n 1

    (7.15) 

 

 เม่ือ  KR 20 หรือ KR21 แทน  ค่าความเช่ือมัน่แบบวดั 

    K แทน  จ านวนขอ้สอบ  
    P  แทน  สัดส่วนของผูต้อบถูกขอ้นั้น ๆ  
    q  แทน  สัดส่วนของผูต้อบผดิ (1-p) 

    X  แทน  ค่าคะแนนเฉล่ียของคะแนนสอบ  

    2

s   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั  
    x  แทน  ผลรวมคะแนนทั้งหมด  
    n  แทน   จ านวนคะแนนทั้งหมด 

 ตวัอย่างในการสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียบจ านวน 10 คน โดยใช้แบบวดัชนิด
เลือกตอบ จ านวน 5 ขอ้ จงค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (ดูขอ้มูลในตารางท่ี 7.8) 
 การค านวณโดยสูตรดงักล่าวตอ้งทราบค่าเฉล่ียและค่าความแปรปรวน (S2) ไดค้่าเฉล่ีย 

x 26
X 2.6

n 10
  
   และค่า S2 =

   

 

2

10 88 26 204
2.77

10 10 1 90

 
 


 

  แทนค่าสูตร KR20 = 
4 0.98 5

1 0.57 0.71
5 2.77 4

    
  

 

  แทนค่าสูตร KR21 = 
 4 2.6 5 2.6

1 0.56
5 5 2.27
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ตารางท่ี 7.8  ตวัอยา่งขอ้มูลประกอบการหาค่าความเช่ือมัน่วธีิของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

คนที่ ข้อที ่1 ข้อที ่2 ข้อที ่3 ข้อที ่4 ข้อที ่5 X 2

X  

ส 1 1 1 1 0 0 3 9 

ส 2 1 1 1 1 0 4 16 

ส 3 1 1 1 1 1 5 25 

ส 4 1 1 0 1 0 3 9 

ส 5 1 1 0 1 1 4 16 

ต 1 1 0 0 1 0 2 4 

ต 2 0 0 0 0 0 0 0 

ต 3 1 0 0 0 0 1 1 

ต 4 1 1 0 0 0 2 4 

ต 5 1 0 1 0 0 2 4 

รวมตอบถูก 9 6 4 5 2 26 88 

P 

q 

.9 

.1 

.6 

.4 

.4 

.6 

.5 

.5 

.2 

.8 

K = 5 

n = 10 

- 

Pq .09 .24 .24 .25 .16 ∑pq = .98 - 

  

 จากตวัอยา่งจะเห็นวา่การหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรKR21 ค่าต ่ากวา่การใชสู้ตร KR20 
ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะ KR21 เป็นสูตรท่ีดดัแปลงมาจาก KR20 และใชค้่าเฉล่ียทั้งฉบบัแทนค่า pq โดยถือ
วา่ขอ้สอบแต่ละขอ้มีความยากเท่ากนั แต่โดยแทจ้ริงแลว้ขอ้สอบแต่ละขอ้ไม่เป็นไปตามน้ี ท าให้มี
ความคลาดเคล่ือน มากกว่าสูตร KR20 จึงควรให้ใช้สูตร KR20 อย่างไรก็ตามจะพบว่าการหา 
ความเช่ือมัน่โดยใช้สูตร KR21 ท าไดง่้ายและสะดวกกว่าสูตร KR20 จึงมกัเรียกว่าวิธีลดั (Short-Cut 

Method) 

   2.3.1.  การวเิคราะห์แบบวดัทั้งฉบบัของแบบวดัอิงเกณฑ ์

                                  การหาความเช่ือมัน่ของแบบวดัอิงเกณฑ์ เป็นการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ในการจ าแนกคนท่ีรอบรู้กบัคนท่ีไม่รอบรู้ การตรวจสอบมีหลายวิธีในท่ีน้ีจะเสนอ 2 วิธี ท่ีพบเห็น
การใชท้ัว่ไป (บุญชม ศรีสะอาด,  2545: 94-96 ; ไพศาล วรค า,  2550: 269-283) 
           2.3.1.1 วิธีตรวจหาความสอดคลอ้งในการจ าแนกผูร้อบรู้ (สอบผ่าน) และผู ้
ไม่รอบรู้ (สอบ ไม่ผ่าน) ท าได ้2 วิธี คือ 1) ใช้แบบวดัคู่ขนาน และ 2) ใชแ้บบวดัฉบบัเดียวสอบซ ้ า 
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ใช้สูตรของคาร์เวอร์ (Carver Method) สวามีนาทาน แฮมเบิลตนั และอลัจิน่า (Swaminathan, 

Hambleton and Algina) เสนอวิธีหาความเช่ือมัน่ของแบบวดัอิงเกณฑ์ โดยใช้นิยามของความ
เช่ือมัน่ในรูปเดียวกนักบัคาร์เวอร์ แต่การหาความเช่ือมัน่โดยวิธีน้ีจะละเอียดกว่า เพราะท าการหัก
ความสอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ ซ่ึงอาจไปปนกบัความสอดคลอ้งจริง อนัเป็นเหตุให้ค่าความ
เช่ือมัน่ท่ีค  านวณไดสู้งกวา่ท่ีเป็นจริงค่าสหสัมพนัธ์ในวิธีน้ี คือ ค่าสัมประสิทธ์ิแคปป้า (K) ของโค
เฮน็นัน่เอง 

    
cc

r a c / n           (7.16) 
  เม่ือ 

cc
r   แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบวดั 

   a   แทน  จ านวนคนท่ีสอบผา่นทั้งฉบบั ก (หรือสอบคร้ังท่ี 1) 
     และฉบบั ข (หรือสอบคร้ังท่ี 2) 
   C  แทน  จ านวนคนท่ีสอบไม่ผา่นทั้งฉบบั ก (หรือสอบคร้ังท่ี 1) 
     และฉบบั ข (หรือสอบคร้ังท่ี 2) 
   n  แทน  จ านวนคนสอบทั้งหมด (หรือ a+b+c+d) 

 

ตารางท่ี 7.9  ตวัอยา่ง ผลการสอบแบบวดัอิงเกณฑแ์บบคู่ขนาน 2 ฉบบั ฉบบัละ 20 ขอ้ ผูส้อบ 10 

คน  คะแนนจุดตดั 10  คะแนน จงหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดั 

 

ผูส้อบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

คะแนนฉบบั ก 

คะแนนฉบบั ข 

8 

6 

13 

10 

15 

16 

11 

12 

14 

15 

9 

12 

10 

9 

8 

8 

8 

9 

9 

7 

 ขั้นตอนการค านวณ 

 ขั้นท่ี 1 จดัขอ้มูลลงในตารางได ้ดงัน้ี ฉบบั ก  

ฉบบั ก 
ฉบบั ข 

สอบผา่น สอบไม่ผา่น 

สอบผา่น 

สอบไม่ผา่น 

4 (a) 
1 

1 

4(c) 
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 ขั้นท่ี 2  แทนค่าจากสูตร 
cc

r  = a + c / n ได ้
cc

r   = 4 + 4 / 10  = 0.80 ดงันั้น ไดค้่าความ
เช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัน้ีเท่ากบั 0.80 

 2.3.1.2  การตรวจหาความคล้องของคะแนนแต่ละคนท่ีแปรปรวนจากคะแนน
จุดตดัโดยใชแ้บบวดั 1 ฉบบั ท าการวดัคร้ังเดียว ซ่ึงมีวิธีค  านวณหลายวิธี แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง 2 วิธี 
คือ  
    1) วิธีของลิวิงสตนั (Livingston Method) สูตร (ลว้น สายยศ และองัคณา 
สายยศ, 2543 : 236) ดงัน้ี  
  

  สูตร 
 

 

2 2

tt

cc 2 2

r s X c
r

s X c





     (7.17)  

   

เม่ือ 
cc

r  แทน ความเช่ือมัน่ของแบบวดัอิงเกณฑ ์

   
t t

r   แทน ความเช่ือมัน่ของแบบวดัค านวณโดยวธีิ KR20 หรือ KR21 

   
2

s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนสอบ 

   X  แทน คะแนนเฉล่ียของคะแนนสอบ 

   C  แทน คะแนนเกณฑผ์า่น 

 ตัวอย่าง แบบวดัฉบบัหน่ึงมี 10 ขอ้ เกณฑ์ผา่น 8 ขอ้ข้ึนไป ผลการสอบได ้ X  =  6.5 

และ 2

s
 
 = 1.5 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัน้ีซ่ึงหาโดยวธีิ KR   = .22 จงค านวณหาค่าความเช่ือมัน่  

 สูตร 
 

 

   

 

2 2 2

tt

cc 2 2 2

r s X c .22 1.5 6.5 8 .33 2.25
r 0.69

s X c 1.5 6.5 8 1.5 2.25

    
   

   
 

  แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัน้ีเท่ากบั .69 

 2)  วธีิของโลเวท (Loveett Metood) สูตร (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545 : 93) ดงัน้ี 

 สูตร 
cc

r
   

2

i

2

i

k i x
1

k 1 x c


 

 

 


     (7.18) 

 เม่ือ 
cc

r  แทน  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัอิงเกณฑ ์

  K แทน  จ านวนขอ้ของแบบวดั 

  
i

x   แทน  คะแนนสอบของนกัเรียน 
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  c แทน  คะแนนจุดตดัของนกัเรียน 

ตารางท่ี 7.10  ตวัอยา่ง ผลการวดัจากแบบวดัอิงเกณฑฉ์บบัท่ีหน่ึงซ่ึงมี 10 ขอ้ ท าการวดันกัเรียน 5  
                       คน ปรากฏผลถา้ก าหนดจุดตดั 8  คะแนน จงหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัน้ี 

 

นักเรียน 
i

x  
2

i
x  

i
x c   

2

i
x c  

1 

2 

3 

4 

5 

5 

4 

7 

10 

6 

25 

16 

49 

100 

36 

-3 

-4 

-1 

2 

-2 

9 

16 

1 

4 

4 

- 32 226 - 34 

 

แทนค่าจากสูตร          rcc  1   (  ) (   )(    )(  )   

   =  1- (94/306) 

   = 0.69 

แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัฉบบัน้ีเท่ากบั .69 
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 2.4  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
   เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  

จะพิจารณาคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหาและความตรงเชิงโครงสร้าง  และอ านาจจ าแนกรายขอ้  
ความเช่ือมัน่  ดงัจะกล่าวตามล าดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99-101, สมประสงค์ เสนารัตน์, 
2556  103 -105) 

  2.4.1 การหาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
          เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลแบบมาตราส่วนประมาณค่าควรมีคุณภาพดา้นความตรง

เชิงเน้ือหา  (Content Validity)  และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)  ในดา้นความตรง
เชิงเน้ือหา  พิจารณาโดยน าเคร่ืองมือนั้นพร้อมทั้งนิยามของตวัแปรท่ีมุ่งวดั  ให้ผูเ้ช่ียวชาญในส่ิงท่ี
จะวดันั้นพิจารณาตดัสินเป็นรายขอ้ไปเทียบกบันิยามศพัทเ์ฉพาะโดยพิจารณาตดัสินเป็นรายขอ้โดย
ในแบบประเมินนั้นระบุความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

+    1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัไดต้รงกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 

   0      ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัไดต้รงกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 

- 1   ขอ้ค าถามนั้นวดัไดไ้ม่ตรงกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 

หลงัจากนั้นน าค่ามาหาค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบันิยามศพัท ์

เฉพาะตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยใชสู้ตร IOC = ∑     ผูว้ิจยัเลือกขอ้ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.50-

1.00 ไวเ้ป็นขอ้ค าถามท่ีสามารถน าไปใชใ้นการวจิยัได ้

        ดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์อย่างง่าย  
ระหว่างคะแนนท่ีได้จากการตอบเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนน้ี  กับคะแนนท่ีได้จากเคร่ืองมือท่ีเป็น
มาตรฐานท่ีวดัในส่ิงเดียวกนัซ่ึงมีผูส้ร้างไวแ้ลว้  ถา้ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์อยา่งง่ายดงักล่าวมีค่า
สูงคือ  .70  ข้ึนไปก็นบัวา่มีความเท่ียงตรง 

                 2.4.2 การหาอ านาจจ าแนกรายขอ้ 

          อ  านาจจ าแนกของแต่ละขอ้  หมายถึง  ประสิทธิภาพของขอ้นั้น  ในการจ าแนก
ผูต้อบออกเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะท่ีเคร่ืองมือนั้นวดัสูง  กบัผูท่ี้มีคุณลกัษณะท่ีเคร่ืองมือนั้นวดัต ่า  สถิติ
ท่ีใช้ในการหาค่าอ านาจจ าแนกของแต่ละข้อท่ีนิยมมี  2  วิธีคือ  หาโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยา่งง่ายกบัหาโดยใช ้ t-test  โดย ด าเนินการดงัน้ี 

         2.4.2.1  ตรวจให้คะแนนแต่ละขอ้ตามวิธีการตรวจของเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล
แบบน้ี  รวมคะแนนทุกขอ้เขา้ด้วยกนั  ผูท่ี้ได้คะแนนรวมสูงแสดงถึงการมีคุณลกัษณะในด้านท่ี
เคร่ืองมือนั้นวดัต ่า (ในการรวมคะแนน  ควรรวมเฉพาะขอ้อ่ืนๆ ทั้งหมด  ไม่น าคะแนนของขอ้ท่ีจะ
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หาอ านาจจ าแนกมารวมด้วย  และกรณีท่ีแบ่งเป็นด้านต่างๆ  การให้คะแนนรวมเฉพาะในด้านน้ี  
แทนคะแนนรวมทั้งหมดจะเหมาะสมกวา่) 

2.4.2.2 เรียงล าดบัคะแนนจากผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมสูงสุดลงมาถึงคะแนนรวมต ่าสุด 

2.4.2.3 แบ่งออกเป็น  3  กลุ่มคือ  กลุ่มสูง  กลุ่มกลาง  และกลุ่มต ่า  กลุ่มสูงคือผูท่ี้ได้
คะแนนสูงสุด  25%  ของคนทั้งหมด  กลุ่มต ่าคือผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่าสุด  25% เท่ากบักลุ่มสูง  ส่วนกลุ่ม
กลางจะมี  50%  น าค าตอบของกลุ่มสูงและกลุ่มต ่ามาวเิคราะห์  กลุ่มกลางไม่ไดใ้ช ้

2.4.2.4  แต่ละขอ้หาค่าเฉล่ีย  และความแปรปรวนของกลุ่มสูง  และกลุ่มต ่า 
2.4.2.5  แต่ละขอ้ค านวณหา  t  จากสูตร 

 

t =  

      √                     (7.19) 

 เม่ือ   t               แทน  อ านาจจ าแนก        แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มสูง         แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มต ่า             แทน  ความแปรปรวนของกลุ่มสูง             แทน  ความแปรปรวนของกลุ่มต ่า 
 N         แทน  จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต ่าซ่ึงมีจ านวนเท่ากนั 

 2.4.2.6  น าค่า t  ท่ีค  านวณได้  ไปเปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตของ  t  ในตาราง ท่ี 1  
ภาคผนวก  โดยใช ้df = 2(N-1) ท่ีระดบั 0.5  กรณีหางเดียว  ขอ้ท่ีมีอ านาจจ าแนกใชไ้ด ้ (เขา้เกณฑ์)  
จะตอ้งมีค่า t  ท่ีค  านวณไดม้ากกวา่หรือเท่ากบัค่าวิกฤต  ถา้ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสมาชิกทั้งหมด
ไม่ต ่ากวา่  50  คน  อาจใช้เกณฑ์ t ตั้งแต่  1.75  ข้ึนไป  เป็นเกณฑ์ตดัสินวา่ขอ้นั้นมีอ านาจจ าแนก
ใชไ้ด ้ สมควรน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล  แต่ถา้ไดค้่า t  ต ่ากวา่  1.75  ก็ควรตดัทิ้งไม่น ามาใช ้

ตวัอย่างท่ี  7.11   จากการน าแบบวดัท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  ไปทดสอบกบักลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน  100 คน  ตรวจให้คะแนนแต่ละขอ้และรวมทุกขอ้ของทุกคน  (ขั้นท่ี 1)  เรียงล าดบั
คะแนนจากคะแนนรวมสูงสุดจนถึงคะแนนรวมต ่าสุด  (ขั้นท่ี 2) แบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต ่ากลุ่มละ  25%  
กลุ่มสูงคือผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมสูงสุดมี  25 คน  กลุ่มต ่าคือผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมต ่าสุดมี  25 คน  ท่ีเหลือ
อีก  50 คน เป็นกลุ่มกลาง (ขั้นท่ี 3)  น าเฉพาะค าตอบของกลุ่มสูงและกลุ่มต ่าท่ีมาวิเคราะห์  โดยจะ
แสดงวธีิการหาค่าอ านาจจ าแนกเฉพาะขอ้ท่ี 1  ซ่ึงเม่ือน าเอาค าตอบของกลุ่มสูง  25 คน  กบักลุ่มต ่า  
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25 คน  มาเขียนแจกแจงความถ่ี  และหาค่าพื้นฐานเพื่อน าไปค านวณหาค่าเฉล่ียและความแปรปรวน
ดงัน้ี   

 

ค าตอบ 

กลุ่มสูง กลุ่มต ่า 
(X) 

คะแนน 

(f) 
ความถ่ี 

fX     
(X) 

คะแนน 

(f) 
ความถ่ี 

fX     

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย 

ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

5 

4 

3 

2 

1 

9 

10 

3 

1 

2 

45 

40 

9 

2 

2 

225 

160 

27 

4 

2 

5 

4 

3 

2 

1 

3 

5 

8 

5 

4 

15 

20 

24 

10 

4 

75 

80 

72 

20 

4 

รวม  25 98 418  25 73 251 

 

ขั้นท่ี 4  ค านวณหาค่าเฉล่ียและความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 
การค านวณหาคะแนนกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 
ค านวณจากสูตร    =   

     

 

ค่าเฉล่ียกลุ่มสูง      =  

     = 3.92 

 

ค่าเฉล่ียกลุ่มต ่า      =  

        =   2.92 

 การค านวณหาค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 

ค านวณจากสูตร      =  
      (   )  (   )  

 

ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มสูง         =  
(  )(   ) (  )   (  )   =  

       

        

= 1.41 
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ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มสูง         =  
(  )(   ) (  )   (  )   =  

       

        

= 1.58 

 

ขั้นท่ี 5  ค านวณหาค่า t  จากสูตร  8.15  t =  
      √           

 

แทนค่า  t =  
         √               =  

 √        =   
 √         

=  1/0.3458 

=  2.89 

ขั้นท่ี 6  พิจารณาค่า t  ค่า t  ท่ีค  านวณมีค่าเท่ากบั  2.89  มากกวา่  1.75  แสดงวา่ขอ้น้ีมี
อ านาจจ าแนกใช้ได้  สมควรน าไปใช้ร่วมกับข้ออ่ืนๆ  ท่ีเข้าเกณฑ์เพื่อรวบรวมข้อมูลตาม
จุดประสงคต่์อไป 

ท าการวิเคราะห์จากขั้นท่ี  4  ถึงขั้นท่ี 6 จนครบทุกข้อ  คดัเอาเฉพาะขอ้ท่ีมีค่าอ านาจ
จ าแนก (ค่า t)  เขา้เกณฑ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล  ถา้จ  านวนขอ้ท่ีเขา้เกณฑ์เกิน
กวา่จ านวนท่ีตอ้งการ  ก็ตดัเอาขอ้ท่ีมีอ านาจจ าแนกนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืนออก 

2.4.3 การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
         มีวิธีหาความเช่ือมั่น  (Reliability)  หลายวิธี  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะวิธีของ  

Cronbach (1970)  ซ่ึงเสนอวิธีหาค่าความเช่ือมัน่ท่ีสามารถใชก้บัเคร่ืองมือท่ีไม่ไดต้รวจให้คะแนน
เป็น 1  กบั 0  โดยดดัแปลงจากสูตร       ของ  Kuder-Richardson  ซ่ึงใช้กบัแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบท่ีให้คะแนน 1  ส าหรับค าตอบท่ีถูก และ 0  ส าหรับค าตอบท่ีผิด  เง่ือนไขดงักล่าวท าให้
สูตร        ไม่เหมาะส าหรับใชก้บัเคร่ืองมือท่ีไม่ไดต้รวจให้คะแนนเป็น 1  กบั 0  ค่าความเช่ือมัน่
ท่ีหาตามวิธีของ  Cronbach  เรียกว่า  “สัมประสิทธ์ิแอลฟา” (  - Coefficient) เหมาะส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีเป็นแบบมาตราส่วนปริมาณค่า มีสูตรดงัน้ี 
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  =  
     (         )     (7.20) 

 

เม่ือ              แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

 k      แทน  จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั        แทน  ผลรวมของความแปรปรวนแต่ละขอ้         แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

ตวัอยา่งท่ี  7.12  แบบประเมินผลการสอนฉบบัหน่ึงมี  10  ขอ้  เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  แต่ละขอ้มีระดบัความเห็นส าหรับใหผู้เ้รียนตอบแสดงความคิดเห็น  5  ช่อง  ดงั
ตวัอยา่ง ขอ้ 1 

 

 

1. ผูส้อน
บรรยายอยา่ง
น่าสนใจ 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

5 4 3 2 1 

     

 

น าแบบประเมินน้ีไปใชก้บัผูเ้รียน  8 คน  ท าการตรวจใหค้ะแนนแต่ละขอ้  จนครบทุก
คะแนนมาบรรจุลงในตารางดงัน้ี 
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ขอ้ 

ผูเ้รียน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

5 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

3 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

5 

4 

3 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

3 

4 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

4 

5 

4 

3 

5 

3 

5 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

38 

45 

38 

38 

35 

43 

42 

39 

1444 

2025 

1444 

1444 

1225 

1849 

1764 

1521          

28 

102 

32 

130 

30 

116 

33 

141 

32 

132 

32 

130 

35 

155 

34 

150 

33 

137 

29 

107 

318 

(  ) 

12716 

(   )     0.57 0.29 0.50 0.70 0.57 0.29 0.27 0.79 0.13 0.27  

 

หมายเหตุ  X  แทน  คะแนนรวมของแต่ละคน  (จากขอ้  1  ถึงขอ้ 10)  เช่น  คนท่ี 1  ได้
คะแนนรวม  38 คะแนน        แทน  คะแนนรวมของแต่ละคนยกก าลงัสอง       แทน  คะแนนรวมของขอ้ท่ี i  เช่นขอ้ท่ี 1  มีคะแนนรวมเป็น  28        แทน  ผลรวมของคะแนนขอ้ท่ี i  ยกก าลงัสองเช่น  ผลรวมของคะแนน

ขอ้ท่ี 1  ยกก าลงัสอง = 102 

ขั้นท่ี 1  ค  านวณหาความแปรปรวนของคะแนนรวม  (   )  และความแปรปรวนของ
คะแนนแต่ละขอ้  (   )  จากสูตร     =  

     (  )  (   )  

N   ในสูตรน้ีแทนจ านวนคน 
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1.  หาความแปรปรวนของคะแนนรวม  (   )  เม่ือ X  แทนคะแนนรวมของ
แต่ละคน  จึงใชค้ะแนนในสองคอลมัน์สุดทา้ย  มาแทนค่าในสูตรดงัน้ี 

 

                                             =  
 (      ) (   )  ( )      =   

      

                                                                            =  10.786 

                                2.  หาความแปรปรวนแต่ละขอ้ (   )  เม่ือ     แทนคะแนนรวมของขอ้ท่ี  
i  จึงใชค้ะแนนรวมในแถวล่างสองแถวคือ       และ       ของแต่ละคอลมัน์  มาแทนค่าในสูตร
เพื่อหาความแปรปรวนของแต่ละขอ้  ในท่ีน้ีจะแสดงวิธีหาความแปรปรวนเฉพาะขอ้ท่ี 1  (   )  ผล
การหาความแปรปรวนของทุกขอ้ซ่ึงใชว้ธีิเดียวกนักบัการหาความแปรปรวนของขอ้ท่ี 1  ดงัในแถว       

 

                                          =  
 (   ) (  )  ( )      =   

     

                                                                 =  0.57 

 

ขั้นท่ี 2  รวมความแปรปรวนของทุกขอ้เขา้ดว้ยกนัเป็นค่า            =  0.57 + 0.29 + 0.50 + 0.70 + 0.57 + 0.29 + 0.70 + 0.79 + 0.13 + 0.27 =  4.38 

ขั้นท่ี 3  ค านวณค่า   จากสูตร  8.16   =  
     (         ) 

แทนค่า   =  
       (            ) 

=  1.111 x .594 

=  0.66 

  แบบประเมินผลการสอนฉบบัน้ี  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.66 
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 สรุป 

 เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีมีความถูกตอ้งมากท่ีสุดการประมวลผลแบบอิงกลุ่มเกิดจากแนวคิดท่ีวา่
ในการจดัการเรียนการสอนนักเรียนย่อมมีความแตกต่างเป็นรายบุคคล  จึงน าผลจากการวดัมา
เปรียบเทียบกับนักเรียนในกลุ่มเดียวกนัมกัใช้วดัผลรวม การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์เกิดจาก
แนวความคิดท่ีวา่ในการจดัการเรียนการสอนควรจะให้นกัเรียนอยา่งรอบรู้  จึงน าผลจาก  การวดัมา
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์หรือคุณลกัษณะท่ีก าหนดข้ึนโดยระบุในรูปของวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
มกัใช้วดัผลย่อยประจ าบทเรียน  การวิเคราะห์ขอ้สอบเป็นรายขอ้ ควรหาเฉพาะค่าอ านาจจ าแนก
อย่างเดียวโดยจะหาค่าดชันีเอสหรือดชันีบีก็ได ้ การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงหากออกขอ้สอบตาม
ตารางวิเคราะห์หลกัสูตรก็ช่วยให้ขอ้สอบมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา และอาศยัผูเ้ช่ียวชาญโดยวิธี
หาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ส่วน  การหาค่าความเช่ือมัน่
มีใหเ้ลือกหลายวธีิควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสม 
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แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง  ใหท้่านตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนดใหพ้อสังเขป 

1. ในการส ารวจความคิดเห็นของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 1 ท่ีมีต่อตารางการลงสระวา่ยน ้าของ
โรงเรียนซ่ึงผูว้ิจยัสนใจศึกษาวา่นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดเห็นแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร ผูว้จิยัจะออกแบบการวจิยัอยา่งไรและ
จะสร้างเคร่ืองชนิดใดเพื่อใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

2. ใหบ้อกวธีิการท่ีจะสามารถท าใหง้านวจิยัใหมี้ความตรงภายในและตรงภายนอกพร้อม
ยกตวัอยา่งประกอบ 

       3. การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวดัอิงเกณฑ์ กบัแบบวดัอิงกลุ่ม เหมือนหรือ
ต่างกนัอยา่งไรบา้ง 

       4. การหาความเช่ือมัน่ของแบบวดัอิงเกณฑ์ กบัแบบวดัอิงกลุ่ม เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร
บา้ง 

       5. ให้หาคุณภาพแบบวดัรายขอ้แบบอิงกลุ่ม โดยค านวณค่า p และ r จากขอ้มูลท่ีก าหนดให้
ดงัน้ีมีผูเ้ขา้สอบ 40 คน  กลุ่มสูง  11  คน  กลุ่มต ่า   11 คน  ผลสอบดงัน้ี 

 

กลุ่ม ขอ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 ขอ้ท่ี 3 ขอ้ท่ี 4 ขอ้ท่ี 5 ขอ้ท่ี 6 

คนกลุ่มสูงตอบถูก 9 11 8 4 11 5 

คนกลุ่มต ่าตอบถูก 7 3 5 9 6 2 

R R
p H L / 2 n         

R R
r H L / n         
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  8 

การออกแบบการวจิยั   
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ี  ผูเ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

        1.  อธิบายและบอกความสาํคญัของการออกแบบการวิจยัได ้

        2.  บอกเกณฑใ์นการออกแบบการวจิยัได ้

        3.  อธิบายหลกัในการควบคุมความแปรปรวนได ้

        4.  บอกวธีิการทาํใหง้านวจิยัความตรงภายในและความตรงภายนอกได้ 
       5.  บอกประโยชน์ของการออกแบบการวิจยัได ้

 

เนือ้หาสาระ 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

1. ความหมายการออกแบบการวจิยั 

2. จุดมุ่งหมายในการออกแบบการวจิยั 

3. เกณฑท่ี์ใชใ้นการออกแบบการวจิยั 

4. การควบคุมความแปรปรวน 

5. ความตรงของการวจิยั 

6. หลกัการในการออกแบบการวจิยั 

7. ประเด็นในการออกแบบการวจิยั 

8. การพิจารณาขอ้จาํกดัในการดาํเนินการวจิยั 

9. การออกแบบวธีิดาํเนินการวิจยั 

10. ประโยชน์ของการออกแบบการวจิยั 
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วธิสีอนและกจิกรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง การออกแบบการวจิยั  มีดงัน้ี 

               1. ผูส้อนทบทวนเก่ียวกบัหลกัสาํคญัของเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยการใชค้าํถามเป็นส่ือ 

               2. ผูส้อนบรรยายหวัขอ้ การออกแบบการวิจยั  ชนิดพร้อมยกตวัอยา่งและให้นกัศึกษาฝึก
ปฏิบติัตามตวัอยา่ง 

               3. แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆละ 4-5 คน มอบหมายให้ผูเ้รียนออกแบบการวิจยัแบบต่างๆ
แลว้นาํเสนอหนา้ชั้นเรียนและสุ่มเพื่อนสมาชิกท่ีฟัง ตอบคาํถาม  และอภิปรายเสนอแนะ 

               4. ผูเ้รียนร่วมกนัจดัทาํแผนผงัความคิด แลว้บนัทึกความรู้เป็นรายบุคคล  
 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  มีดงัน้ี 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวจิยัทางการศึกษา   
2. ตาํรา   
ไพศาล  วรคาํ. (2550).  การวิจัยทางการศึกษา.  กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ.์ 

              บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวจัิยเบือ้งต้น (ฉบบัปรับปรุงใหม่). พิมพค์ร้ังท่ี 7.   
                          กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 

3. สไลดน์าํเสนอ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวจิยั 

4. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.watpon.com , http://library.udru.ac.th 

5. ตวัอยา่งงานวิจยัท่ีออกแบบการวจิยัแบบต่างๆ 
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การวดัผลและการประเมนิผล 

 

จุดประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การวดัและ

ประเมินผล 

1. อธิบายและบอกความสาํคญัของ
การออกแบบการวจิยัได ้

2. บอกเกณฑใ์นการออกแบบการ
วจิยัได ้

3. อธิบายหลกัในการควบคุมความ
แปรปรวนได ้

4. บอกวธีิการทาํใหง้านวิจยัความ
ตรงภายในและความตรงภายนอก
ได ้

5.บอกประโยชน์ของการออกแบบ
การวจิยัได ้

 

ซกัถามความรู้
ความเขา้ใจใน
ประเด็นสาํคญั
ทุกหวัขอ้เร่ือง
การตอบคาํถาม
และการ
อภิปราย 

แบบ
สังเกต
พฤติกรรม 

1.พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบคาํถาม/การร่วม
อภิปราย/การทาํแบบฝึกหดั
ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

2.ช้ินงานท่ีทาํสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคค์ลอบคลุม
เน้ือหา เสนอความคิดเห็น
ชดัเจน  ส่งงานตรงเวลาผา่น
ร้อยละ 80 

 



การวจิยัทางการศึกษา 

215 

 

บทที ่ 8 

การออกแบบการวจิยั  
 

ความน า 

 

การวิจยันั้นเป็นกระบวนการคน้หาความรู้ความจริงทั้งในระดับขอ้มูลเชิงประจกัษ์และ 
ระดบัขอ้สรุป ดงันั้นการดาํเนินการวจิยัจึงจาํเป็นตอ้งมีการออกแบบการวิจยัเป็นส่ิงท่ีจะช่วยนกัวิจยั
ในการวางแผนกาํหนดโครงสร้าง วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ไดค้าํตอบจากการวิจยัชดัเจน เปรียบเสมือน
แปลนบา้นหรือพิมพเ์ขียวท่ีจะใช้ดาํเนินการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจยัเชิงทดลอง ถา้ผูว้ิจยัมี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองแบบการวจิยัครอบคลุมเท่าใด ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ในการเลือกใชห้รือปรับ
ออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแบบการวิจัยและเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ท่ีจะทาํวิจยัได้อย่างสอดคล้องกันมากท่ีสุด อนัจะทาํให้ผลการวิจัยมีความถูกต้อง 
น่าเช่ือถือ  เป็นการวิจยัท่ีมีคุณภาพ  และสามารถนาํผลการวิจยันั้นไปใช้ กบัสภาพการณ์อ่ืนๆ ได้
อยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

 

ความหมายของการออกแบบการวจิัย 

มีนกัวชิาการใหค้วามหมายเก่ียวกบัแบบการวจิยัไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2542: 59) กล่าวว่า การออกแบบการวิจยัเป็นแผนการท่ีกาํหนดไวข้อง
ผูว้จิยั ท่ีแสดงถึงลกัษณะวธีิการวจิยัเพื่อจะไดด้าํเนินการเร่ืองนั้น ๆ อยา่งมีแบบแผน และสอดคลอ้ง
กบัปัญหา วตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีกาํหนดไวม้ากท่ีสุด 

 นิศารัตน์  ศิลปะเดช. (2542: 77) กล่าววา่ แบบการวิจยัเป็นรูปแบบกลยุทธ์โครงสร้างและ
แผนการวิจยัทั้งหมดท่ีทาํให้ผูว้ิจยัมองเห็นแนวทางท่ีจะดาํเนินงานอยา่งชดัเจน สามารถดาํเนินการ
วจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมทุกขั้นตอนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger, 1986: 279)ให้ความหมายของแบบการวิจยัว่า หมายถึง แผน     
การ โครงสร้าง และกลวิธี เพื่อท่ีจะคน้หาคาํตอบของคาํถามหรือปัญหาการวิจยั  แผนการน้ีเป็น
แผนการวิจยัท่ีสมบูรณ์ซ่ึงประกอบไปดว้ย แบบร่างตั้งแต่สมมติฐานจนกระทัง่ถึงวิธีการวิเคราะห์
ขอ้มูล เคิร์ก (Kirk, 1982: 1) กล่าวถึงแบบการวิจยัเชิงทดลองวา่  เป็นแผนในการกาํหนดตวัอยา่ง
เขา้รับเง่ือนไขการทดลอง และใชส้ถิติท่ีเหมาะสม 
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 การออกแบบการวิจยั หมายถึง กระบวนการในการวางแผนการดาํเนินการวิจยัท่ีมีระบบ 
และมีขั้นตอนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการในการตอบปัญหาการวิจยัตามจุดประสงค/์สมมุติฐาน
ของการวจิยัท่ีกาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน รวดเร็วและมีความน่าเช่ือถือ   ทั้งน้ีเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ผลการวิจัยท่ีถูกต้องตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย การออกแบบแผนการวิจัยนั้ นจะมี
ลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไปตามประเภทของการวจิยั แต่หลกัการใหญ่ ๆ ท่ีสาํคญัยงัคงเหมือนกนั 

 

จุดมุ่งหมายในการออกแบบการวจิัย 

ในการออกแบบการวจิยันั้น Kerlinger. (1973: 280) กล่าวไวว้า่มีจุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัอยูส่อง
ประการคือ ประการแรกเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบของปัญหาการวิจยั (to provide answers for research 

questions) และประการท่ีสองเพื่อควบคุมความแปรปรวน (to control variance) ซ่ึงพอจะขยายความ
ไดด้งัน้ี (ไพศาล  วรคาํ, 2550: 104 – 107) 

แบบแผนการวิจยัจะช่วยให้ผูว้ิจยัได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีสามารถนาํมาวิเคราะห์หาคาํตอบของ 
ปัญหาการวจิยัท่ีมีความถูกตอ้ง เท่ียงตรง เป็นปรนยัและประหยดัท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ดงันั้นแบบ
แผนการวิจยัจึงควรกาํหนดข้ึนมาอยา่งรอบคอบและมีลกัษณะเฉพาะ ทาํให้สามารถเก็บขอ้มูลจาก 
ประชากรเป้าหมายได้ทุกตวัแปร ตรงตามความตอ้งการของผูว้ิจยั และเม่ือนาํมาวิเคราะห์ก็ได ้      
ขอ้คน้พบท่ีถูกตอ้ง ปราศจากขอ้บกพร่องและขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการดาํเนินการหา
คาํตอบมีความสอดคลอ้งและเท่ียงตรงกบัปัญหาการวจิยัท่ีตั้งไว ้

นอกจากน้ีแบบแผนการวิจยัยงัช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถควบคุมความแปรปรวนของตวัแปรท่ี
ศึกษาตวัแปรแทรกซ้อน (Extraneous variables) และความแปรปรวนคลาดเคล่ือน (Error variance) 

ปัญหาการวจิยัท่ีทาํการศึกษา เพื่อให้ผลการวิจยัท่ีไดเ้ป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษาอยา่ง
แทจ้ริง ไม่มีผลของตวัแปรอ่ืนๆ มาทาํให้ผลการวิจยันั้นคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง หรือ 
เพื่อให้ไดค้าํตอบท่ีแทจ้ริงของปัญหาการวิจยันัน่เอง เม่ือทุกการวิจยัตอ้งการคน้หาคาํตอบท่ีแทจ้ริง
ของปัญหา จึงจาํเป็นตอ้งควบคุมความแปรปรวน (หรือความผนัแปร) ของตวัแปรทุกตวัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษา เช่น ความแปรปรวนของตวัแปรท่ีศึกษา (ตวัแปรตาม) ตอ้งเป็นผลมาจากตวัแปรตน้
เท่านั้ น หรือความแปรปรวนของตัวแปรแทรกซ้อนต้องไม่ส่งผลต่อตัวแปรตาม หรือความ
แปรปรวนของความคลาดเคล่ือนจะต้องมีค่าน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า
เป้าหมายหลกัของการออกแบบการวจิยัก็เพื่อความคุมความแปรปรวนนัน่เอง 
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เกณฑ์ทีใ่ช้ในการออกแบบการวจิัย 

การออกแบบการวิจยัท่ีดีจะทาํให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีถูกตอ้ง เป็นจริง น่าเช่ือถือ โดยพิจารณา
ไดจ้ากเกณฑ์ท่ีใชใ้นการออกแบบการวิจยั (Criteria of research design) ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีใชน้าํ
ทางนกัวจิยัดงัน้ี (ไพศาล  วรคาํ, 2550: 104-107)   

1. แบบแผนการวิจยัออกแบบมาเพื่อคน้หาคาํตอบของปัญหาการวิจยั เกณฑ์หลกัในการ
ออกแบบการวิจยัก็คือ แบบแผนการวิจยันั้นตอ้งสามารถนาํไปสู่การคน้หาคาํตอบของคาํถามการ
วิจยัได ้หรือแบบแผนการวิจยัตอ้งมีอาํนาจเพียงพอท่ีจะทดสอบสมมติฐานไดอ้ย่างมีเหตุมีผล ใน
บางคร้ังแบบแผนการวิจยัอาจจะอ่อนมากจนไม่สามารถตอบคาํถามการวิจยัได้หรือตอบได้ไม่
ชัดเจน อย่างเช่น การจบัคู่นักเรียนตามตวัแปรระดบัสติปัญญาและเพศในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม แต่ถา้การศึกษาคร้ังน้ีเพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามเลย การจบัคู่โดยเพศก็ถือวา่ไม่
ตรงกบัประเด็นการวจิยั อาจทาํใหเ้กิดความผดิพลาดในการแปลผลการวจิยัได ้

2. ใช้ควบคุมตวัแปรแทรกซ้อน หลกัเกณฑ์อีกประการหน่ึงในการออกแบบการวิจยัคือ 
แบบแผนการวจิยัตอ้งสามารถ “ควบคุม” ตวัแปรแทรกซ้อนได ้ตวัแปรแทรกซ้อนนั้นเป็นตวัแปรท่ี
มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม แต่เราไม่ตอ้งการศึกษา ซ่ึงสามารถควบคุมไดห้ลายวิธีดงัท่ีจะไดก้ล่าวถึง
ต่อไป ผูว้ิจยัควรเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบัปัญหาการวิจยันั้นๆ เพื่อให้สามารถควบคุมตวัแปร
แทรกซอ้น หรือตวัแปรท่ีไม่ตอ้งการใหมี้โอกาสส่งผลต่อตวัแปรตามนอ้ยท่ีสุด 

3. สามารถสรุปอา้งหรือวางนยัทัว่ไปได ้แบบแผนการวิจยัตอ้งสามารถให้ผลการวิจยัท่ี
สามารถสรุปอา้งไปยงัตวัอยา่งอ่ืน กลุ่มอ่ืนและเง่ือนไขอ่ืนได ้ซ่ึงค่อนขา้งจะพิจารณาไดย้าก เพราะ
ตอ้งพิจารณาลงไปถึงขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่มากทั้งในการวิจยัพื้นฐานและการ
วจิยัเชิงประยกุตใ์นการวจิยัพื้นฐาน (Basic research) การสรุปอา้งอาจไม่ค่อยคาํนึงถึงมากนกั เพราะ
เป้าหมายหลกัของการวิจยัประเภทน้ีอยูท่ี่หาความสัมพนัธ์ของตวัแปร และทาํไมจึงมีความสัมพนัธ์
เช่นนั้น ซ่ึงเน้นความเท่ียงตรงภายในการศึกษามากกวา่ภายนอก ส่วนการวิจยัประยุกตน์ั้นเน้นการ
สรุปอ้างอิงเป็นสําคัญ เพราะคาดหวงัว่าผลการวิจัยนั้ นจะสามารถนําไปใช้กับบุคคลอ่ืนและ
สถานการณ์อ่ืนไดด้ว้ย 

4. มีความเท่ียงตรงภายในและภายนอก สําหรับเกณฑ์ของแบบแผนการวิจยัขอ้น้ี จะได้
กล่าวรายละเอียดในหวัขอ้ต่อไป เน่ืองจากมีความสาํคญัมาก ดงัคาํกล่าวของ Campbell และ Stanley 

เก่ียวกับเกณฑ์ข้อน้ีว่า “ความเท่ียงตรงภายในเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ในแบบแผนการวิจยั แต่แบบ
แผนการวจิยัในอุดมคติก็ควรจะใหมี้ทั้งความเท่ียงตรงภายในและภายนอก ถึงแมว้า่มนัจะขดัแยง้กนั
อยูบ่่อยๆ ก็ตาม” (Kerlinger, 1973: 301) 
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การควบคุมความแปรปรวน 

เน่ืองจากเป้าหมายหลกัของการออกแบบการวิจยัก็คือ การควบคุมความแปรปรวน คาํว่า 
“ความแปรปรวน” หรือ Variance นั้นมีความสาํคญัมากในการวิจยั เน่ืองจากคาํดงักล่าวน้ีบ่งบอกถึง
การเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ต่างๆ หรือช้ีให้เห็นถึงความไม่คงท่ีของสรรพส่ิง และเน่ืองจาก 
ความไม่คงท่ีน่ีเองท่ีนาํมาซ่ึงการวจิยั หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือหากทุกสรรพส่ิงคงท่ีก็ไม่จาํเป็นตอ้ง
ทาํการวิจยั เพราะการทาํวิจยันั้นก็เพื่อบรรยาย อธิบาย คาดคะเน หรือควบคุมการเปล่ียนแปลงของ
สรรพส่ิง หรือปรากฏการณ์นัน่เอง (ไพศาล  วรคาํ, 2552: 105 – 126) 

ความแปรปรวนอาจปรากฏอยูใ่นหลากหลายลกัษณะ เช่น ความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แรงจูงใจ เจตคติ อายุ และพื้นฐานทางครอบครัวของนกัเรียน เป็นตน้ เม่ือตวัแปรใด
ตวัแปรหน่ึงมีค่าแปรปรวนหรือเปล่ียนแปลงไป ตวัแปรตงักล่าวอาจจะไดรั้บอิทธิพลจากตวัแปร
หรือปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจเน่ืองมาจากความถนดัและ
แรงจูงใจ เป็นตน้ 

บทบาทของความแปรปรวนในการวิจยัอาจพิจารณาจากตวัอยา่งต่อไปน้ี สมมติวา่ครูสอน 
วชิาเคมีในโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งหน่ึงสนใจศึกษาผลของวิธีสอน 3 วิธีท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาเคมีของนกัเรียน โดยตั้งช่ือหวัขอ้วิจยัวา่ “การศึกษาอิทธิพลของวิธีสอนท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา” ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยมีวิธีสอนเป็นตวั
แปรอิสระท่ีมี 3 ระดบั (3 วิธี) สมมติวา่เป็นวิธีสอนท่ี 1, 2 และ 3 ส่วนตวัแปรตามเป็นผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีซ่ึงได้จากการทดสอบหลงัจากท่ีทาํการสอนไปแล้วหน่ึงภาคเรียน ในการ
ทดลองคร้ังน้ีมีนกัเรียนเป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 90 คน เม่ือนกัเรียนทั้งหมดทาํแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีก็จะไดค้ะแนนจาํนวน 90 ตวั โดยคะแนนทั้ง 90 ตวัน้ีจะมีค่าแตกต่าง
กนัไปหรือมีการกระจายของคะแนน คะแนนท่ีไดน้ี้จึงมีค่าเปล่ียนแปลงไปตามนักเรียนแต่ละคน 
หรือมีความแปรปรวนนัน่เอง 

อาจมีหลากหลายสาเหตุท่ีทาํให้คะแนนของนกัเรียนแตกต่างกนั หน่ึงไนนั้นอาจเป็นเพราะ
วิธีสอนท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเป็นตวัแปรตน้ในการศึกษาคร้ังน้ีและผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะตรวจสอบว่าวิธี
สอนเหล่าน้ีส่งผลต่อคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมีต่างกนัหรือไม่ นอกจากน้ีอาจมีตวัแปร
อ่ืนๆ ท่ีเป็นสาเหตุของความแปรปรวนในตวัแปรตาม (คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) เช่น ช่วงเวลาท่ีทาํการ 
(เชา้,บ่าย) พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนความสามารถของนกัเรียนรวมทั้งตวัแปรสอดแทรก 
(Intervening variable) อ่ืนๆ ท่ีอาจทาํใหเ้กิดความแปรปรวนในตวัแปรตาม ดงันั้นหากผูว้ิจยัตอ้งการ
ทราบอิทธิพลของตวัแปรต้นจริงๆ แล้ว ก็ต้องทาํการควบคุมความแปรปรวนของตวัแปรอ่ืนๆ 
ทั้งหมดท่ีไม่ใช่ความแปรปรวนเน่ืองจากตวัแปรตน้ (วธีิสอน) 
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ความเทีย่งตรงของการวจิัย 

1. ความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity) เม่ือตอ้งการตรวจสอบวา่ แบบแผนการวิจยัมี
ความตรงภายในหรือไม่ ก็สามารถพิจารณาไดจ้ากค่าท่ีสังเกตไดจ้ากตวัแปรตามเป็นผลมาจากตวั
แปรตน้จริงๆ หรือไม่ นัน่ก็คือ แบบแผนท่ีมีความเท่ียงตรงภายในตอ้งเป็นแบบแผนท่ียืนยนัไดว้่า
ความแปรปรวนของตัวแปรตามเกิดมาจากความแปรปรวนของตัวแปรต้นจริง ดังนั้ นในการ
ออกแบบการวิจยัจึงตอ้งตดัโอกาสของตัวแปรอ่ืนทั้งหมดท่ีจะเข้ามามีอิทธิพลต่อตวัแปรตามท่ี
ทาํการศึกษา ซ่ึงปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อความตรงภายในของการวิจยัพอสรุปไดด้งัน้ี(ไพศาล วรคาํ, 

2552: 104 -107) 

     1.1 เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ระหว่างการวิจัย (Contemporary History) ในบางคร้ังในระหวา่ง
ทาํการวิจยั กลุ่มตวัอย่างอาจได้รับประสบการณ์อ่ืนท่ีผูว้ิจยัไม่ได้ศึกษา แต่มีผลต่อตวัแปรตามท่ี
กาํลงัศึกษาอยู ่ซ่ึงจะทาํให้ผลท่ีสังเกตไดจ้ากตวัแปรตามไม่ใช่ผลจากตวัแปรตน้อยา่งเดียว เช่น ถา้
ผูว้จิยักาํลงัศึกษาผลของการสอนโดยใชส่ื้อโทรทศัน์ในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ แต่ในชุมชนท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งเกิดโรคระบาดข้ึน ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งรู้จกัวธีิดูแลสุขภาพเป็นอยา่งดี พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของกลุ่มตวัอยา่งจึงอาจเป็นผลมาจากการเกิดโรคระบาดมากกวา่เกิดจากการเรียนรู้ทางส่ือ
โทรทศัน์ เป็นตน้ 

     1.2 กระบวนการสร้างวุฒิภาวะ (Maturation Process) พฒันาการทางร่างกายและทาง
จิตใจท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งระหว่างการวิจยัท่ีใชเ้วลายาวนาน จะทาํให้มีผลต่อ
การตอบสนองของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น อายมุากข้ึนมีวุฒิภาวะสูงข้ึน ทาํให้ตั้งใจตอบสนองมากข้ึน ซ่ึง
ต่างก็มีผลต่อค่าท่ีสังเกตได้ของตวัแปรตาม ดังนั้นอายุ วุฒิภาวะและความสนใจจึงเป็นตวัแปร
สอดแทรกท่ีทาํใหผ้ลท่ีไดไ้ม่ใช่ผลของตวัแปรตน้อยา่งแทจ้ริง 

     1.3 การท าการทดสอบก่อน (Pre-testing Procedure) การทดสอบก่อนการวจิยัจะส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากการทดสอบก็เป็นเสมือนวิธีสอนอย่างหน่ึง 
ดงันั้นผลการวดัตวัแปรตาม หรือการตอบสนองของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัอาจไม่ใช่ผลของตวั
แปรตน้อยา่งแทจ้ริงก็ไดแ้ต่อาจเป็นผลของการเรียนรู้จากการทดสอบก่อนการวจิยั 

     1.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดั (Measuring Instruments) การเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือทดสอบ 
การเปล่ียนแปลงผูป้ระเมินหรือผูส้ัมภาษณ์ ลว้นมีผลต่อการตอบสนองของกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน เช่น 
แบบทดสอบท่ีมีความยากง่ายต่างกนั ทดสอบกบัคนๆ เดียวกันย่อมได้คะแนนต่างกัน หรือผู ้
ประเมินสองคนประเมินพฤติกรรมเดียวกนัก็จะไม่เหมือนกนั หรือแมแ้ต่ผูป้ระเมินคนเดียวประเมิน
พฤติกรรมก่อนและหลงัการทดลองก็มกัจะมีเกณฑ์แตกต่างไป เพราะผูป้ระเมินมีประสบการณ์มาก
ข้ึน ตงันั้นผลท่ีวดัไดจึ้งอาจไม่ใช่ผลจากตวัแปรตน้ท่ีทาํการศึกษาเพียงอยา่งเดียว 
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     1.5 การถดถอยทางสถิติ (Statistical Regression) ในการวิจยัทางการศึกษาบางกรณี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาท่ีมีการวดัซํ้ า มกัจะเกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า “การถดถอยทางสถิติ” 
คือ ค่าท่ีวดัได้คร้ังหลังมกัจะมีแนวโน้มลู่เข้าหาค่าเฉล่ียของกลุ่ม เช่น ผูท่ี้ได้คะแนนสูงใน            
การทดสอบคร้ังแรกมกัทาํคะแนนตํ่าลงในการทดสอบคร้ังหลงั หรือผูท่ี้ไดค้ะแนนตํ่าในคร้ังแรก
มกัจะทาํไดค้ะแนนสูงข้ึนในคร้ังหลงั เป็นตน้ ดงันั้นค่าท่ีวดัไดใ้นกรณีน้ีจึงมีความคลาดเคล่ือนไป
จากความเป็นจริง 

     1.6 ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง (Differential Selection of Subjects) ในทาง
การศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการวิจยัเชิงทดลอง การเลือกกลุ่มตวัอย่างมกัมีขอ้จาํกดั เช่น กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมกัจะเป็นนกัเรียนคนละห้องและถูกจดัไวแ้ลว้ ทาํให้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมไม่เท่าเทียมกนัตั้งแต่ตน้ ผลท่ีวดัไดข้องตวัแปรตามจึงอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างของ
กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองท่ีไม่เท่ากนัอยูก่่อนแลว้ ซ่ึงไม่ใช่ผลจากตวัแปรตน้เพียงอยา่งเดียว 

     1.7 การสูญหายของหน่วยทดลอง (Experimental Mortality) การท่ีผูรั้บการทดลองขาด
หายไปจากการทดลอง อาจทาํให้ผลท่ีค้นพบนั้ นผิดพลาดไปจากความเป็นจริง เช่น กลุ่มท่ีได้
คะแนนตํ่าถอนตวัออกจากการทดลอง ก็จะทาํให้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม
ซ่ึงไม่ใช่เพราะผลของตวัแปรตน้ แต่เป็นผลจากการสูญหายไปของผูรั้บการทดลอง 

     1.8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเลือกตัวอย่างกับปัจจัยอื่นๆ (Interaction of Selection and 

Others) เม่ือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความเท่าเทียมกันในตอนเร่ิมต้น เช่น มีคะแนน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากนั แต่ปัจจยัอ่ืนๆ ของแต่ละกลุ่มอาจไม่เหมือนกนั เช่น สภาพทาง
ครอบครัวของสมาชิกในกลุ่มอาจแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลต่อแรงจูงใจของผูรั้บการทดลองให้มีการ
พฒันาตนเองโดยไม่ตอ้งอาศยัส่ิงเร้าในทดลอง เช่น สมาชิกในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นคนรวย
และส่วนน้อยเป็นคนจน คนจนก็มักจะพยายามพฒันาตนเองให้เด่นข้ึนเพื่อทดแทนปมด้อย            
ท่ีเป็นคนจน จะเห็นวา่แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนนั้นเน่ืองมาจากปมดอ้ยของตนเอง ไม่ไดม้าจากส่ิงทดลอง
หรือปัจจยัท่ีศึกษา เป็นตน้ 

2. ความเที่ยงตรงภายนอก (External Validity) ในการออกแบบการวิจยัโดยทัว่ไปแลว้จะ
เนน้ความเท่ียงตรงภายในเป็นหลกั แต่ก็ไม่ควรจะละเลยต่อความเท่ียงตรงภายนอก ความเท่ียงตรง
ภายนอก หมายถึง การท่ีผลการคน้พบนั้นสามารถสรุปอา้งได ้(Generalizability) หรือสามารถอา้ง 
(Representativeness) ไปยงัสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากประชากรของกลุ่มตวัอย่างได ้โดย
ยงัคงไดผ้ลการคน้พบนั้นเหมือนเดิม ดงันั้นแบบแผนการวจิยัท่ีดีผลการวจิยัท่ีไดไ้ม่เพียงสรุปอา้งไป
ยงัประชากรเป้าหมายได้เท่านั้น แต่ยงัสามารถสรุปอา้งไปยงัประชากรของตวัแปรตน้อ่ืนๆ และ 
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ประชากรในพื้นท่ีอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเท่ียงตรงภายนอกของการวิจยั พอสรุปได้
ดงัน้ี 

2.1 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างความล าเอียงในการเลือกตัวอย่างกับตัวแปรต้น  
(Interaction effects of selection biases and independent variable) การเลือกกลุ่มตวัอยา่งมาศึกษา 
หากกลุ่มตวัอยา่งนั้นไม่เป็นตวัแทนท่ีดีของกลุ่มประชากรทั้งหมด กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดย้อ่มมีขอ้จาํกดั 
ผลจากการคน้พบจึงไม่อาจอา้งไปยงัประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ได้ เช่น เราสุ่มตวัอย่างของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนหน่ึงในเขตเมือง เราก็จะไม่สามารถอา้งผลการศึกษาไปยงัมกั ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในชนบทได้ เน่ืองจากความแตกต่างของสติปัญญาและสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม เป็นตน้ 

                2.2 ผลของการทดสอบก่อน (Effect of pre-testing) เน่ืองจากการทดสอบก่อน
เป็นเง่ือนไขท่ีกลุ่มทดลองไดรั้บซ่ึงต่างไปจากประชากรอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดรั้บเง่ือนไขน้ี การทดสอบก่อน
นั้น จะเป็นการกระตุน้เตือนแก่กลุ่มทดลองในหวัเร่ือง ปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นๆ ซ่ึงจะต่างไปจาก
กลุ่มประชากรหรือประชากรอ่ืนท่ีไม่ไดรั้บการทดสอบ ดงันั้นผลท่ีไดจึ้งไม่มีความเท่ียงตรงในการ
สรุป อา้งไปยงัประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ได ้

2.3 ผลของกระบวนการทดลอง (Effect of experimental procedures) หรือผลของ
คอวธ์อร์น (Hawthorne effect) เน่ืองจากกระบวนการสังเกตและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองอาจทาํ
ให้นกัเรียนและครูเกิดความตระหนกัมากกวา่ปกติ ทาํให้พฤติกรรมท่ีแสดงออกดีกว่าท่ีควรจะเป็น 
หรือไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้นผลการคน้พบจึงไม่สามารถสรุปอา้งไปยงัประชากรปกติท่ี
ไม่ไดรั้บการทดลองได ้

2.4 ผลแทรกซ้อนของการทดลองหลายคร้ัง (Multiple-treatment inference) ถา้
ตวัอย่างไดรั้บส่ิงทดลองหลายๆ อย่าง อาจทาํให้เกิดผลตกคา้งของส่ิงทดลองคร้ังก่อนๆ ในกลุ่ม
ตวัอยา่งได ้ซ่ึงต่างจากประชากรอ่ืนท่ีไม่ไดรั้บส่ิงทดลองเหล่าน้ี ดงันั้นการสรุปอา้งผลการวิจยัไปยงั
ประชากรอ่ืนๆ จึงมีขอ้จาํกดั ไม่สามารถสรุปอา้งได ้

 

หลกัการในการออกแบบการวจิัย 

 หน้าท่ีหลกัทางเทคนิคของการออกแบบแผนการวิจยัก็คือ การควบคุมความแปรปรวน 
หรือเพื่อใหไ้ดแ้บบแผนการวจิยัซ่ึงเป็นกลไกในการควบคุมความแปรปรวน หลกัการทางสถิติท่ีอยู่
เบ้ืองหลงักลไกน้ีเรียกวา่ หลกัการ Max Min Con (Kerlinger, 1973: 284) ไดแ้ก่ 

 1. การทาํใหค้วามแปรปรวนเชิงระบบมีค่ามากท่ีสุด (maximize systematic variance: Max) 

 2. ทาํใหค้วามแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนลดลงตํ่าสุด (minimize error variance: Min) 
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 3. ควบคุมความแปรปรวนเชิงระบบท่ีแทรกซ้อน (Control extraneous systematic variance: 

Con) 

 ตามหลกัการน้ีเพื่อให้ไดแ้บบแผนการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นกัวิจยัจึงพยายามท่ี
จะดาํเนินการดงัน้ี (ไพศาล  วรคาํ, 2550: 111 –114 ; พสิณุ ฟองศรี, 2549: 86)  
        1. เพิ่มความแปรปรวนของตวัแปรตามอนัเป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรตน้ซ่ึงเป็นความ
แปรปรวนเชิงระบบใหม้ากท่ีสุด 

 ในการวจิยัส่วนใหญ่ตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงันั้น
การทาํให้ความแปรปรวนเชิงระบบเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด จึงเป็นการทาํให้ความแปรปรวนของตวัแปร
ตามท่ีเกิดข้ึน เป็นผลจากความแปรปรวนของตวัแปรตน้อยา่งแทจ้ริง มิใช่เป็นผลจากตวัแปรอิสระ
อ่ืนท่ีเราไมต่อ้งการศึกษา ในทางปฏิบติัผูว้จิยัอาจจะออกแบบการวจิยันั้นให้เง่ือนไขการทดลองหรือ
ตวัแปรตน้แตกต่างกนัมากท่ีสุด (มีความแปรปรวนมากท่ีสุด) เท่าท่ีจะเป็นไปได ้คาํตอบท่ีไดจ้าก
การวจิยัจะตอ้งชดัเจน เป็นผลจากส่ิงท่ีศึกษาจริง ๆ หรือมีความตรงภายในโดยปราศจากการรบกวน
จากอิทธิพลของส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ศึกษา เช่น ในการศึกษาอิทธิพลของวิธีสอนท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ถา้จะให้แน่ใจวา่วิธีสอนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจริง ในการทดลองตอ้ง
ใชว้ธีิสอนท่ีมีความแตกต่างกนัมากๆ เป็นตน้ 

        2. ลดความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนหรือความแปรปรวนสุ่มและความ
คลาดเคล่ือนในการวดัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

  ความคลาดเคล่ือนในการวดันั้นอาจเน่ืองมาจากการควบคุม แกไ้ขหรือสถานการณ์
ใน การวดัไม่ดี และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัหรือเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นไม่มีคุณภาพ 

  ส่วนความคลาดเคล่ือนสุ่มนั้นคือ ความไม่คงท่ีท่ีเกิดข้ึนอย่างสุ่มของลักษณะ
พื้นฐานของหน่วยทดลอง ซ่ึงบางคร้ังก็เปล่ียนไปทางน้ีบางคร้ังก็เปล่ียนไปทางนั้น เด๋ียวเป็นบวก
เด๋ียวเป็นลบ เด๋ียวขั้นเด๋ียวลง ความคลาดเคล่ือนสุ่มจึงมีแนวโนม้ท่ีจะหกัลา้งกนั ดงันั้นค่าเฉล่ียของ
ความคลาดเคล่ือนสุ่มจึงมกัจะเป็นศูนย ์นอกจากน้ีความคลาดเคล่ือนสุ่มอาจเกิดจากความตั้งใจก็มี 
เช่น ปัจจยัท่ีเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างหน่วยทดลอง ซ่ึงเรียกว่า ความแปรปรวนเน่ืองจาก          
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงจริงๆ แลว้เป็นความคลาดเคล่ือนอย่างเป็นระบบ แต่เน่ืองจากเป็น
ความแปรปรวนท่ีไม่สามารถช้ีชดัและไม่สามารถควบคุมได ้จึงเหมารวมอยูก่บัความคลาดเคล่ือน
สุ่มแหล่งของความคลาดเคล่ือนอีกแหล่งหน่ึงคือ ลกัษณะของหน่วยทดลองท่ีทาํให้เกิด  ความคลาด
เคล่ือนในการวดั เช่น การแปรเปล่ียนของการตอบสนองจากการลองผิดลองถูก การเดา ความ
เลินเล่อ ความเหน่ือยลา้และเล่ือนลอยของสมอง อารมณ์ชัว่วูบของหน่วยทดลอง เป็นตน้ ดงันั้น
ผูว้จิยัควรเพิ่มความระมดัระวงัในเร่ืองต่อไปน้ี 
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2.1   การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  ควรใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของ 

กลุ่มประชากร เพื่อใหไ้ดต้วัแทนท่ีดีของประชากรในการทาํวจิยั 

2.2   เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั ควรมีความเท่ียง (Reliability) สูง 

2.3   การควบคุมสภาพแวดลอ้มในการทดลองหรือการวดัใหเ้หมาะสม ปราศจาก 

ส่ิงรบกวน 

        3. ควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนหรือตวัแปรท่ีไม่ต้องการ ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อผลของ      
การทดลอง 

            การควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนหมายถึง การควบคุมให้อิทธิพลของตวัแปรอิสระ
อ่ืนๆ ไม่ให้มีผลแทรกซ้อนกบัส่ิงท่ีศึกษาหรือให้มีผลน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้การควบคุมตวั
แปรแทรกซอ้นในการออกแบบการทดลองอาจทาํใหใ้นหลายแนวทางดงัน้ี 

  3.1 ทาํให้ตวัแปรแทรกซ้อนนั้นเท่ากนัหรือเป็นตวัคงท่ี (Homogeneous) หรือขจดั
ออกไป (Elimination) แนวทางน้ีเป็นวิธีการท่ีทาํไดง่้าย และมีประสิทธิภาพ แต่จะทาํให้ผลการวิจยั
นั้นอยูใ่นวงแคบ ขาดอาํนาจในการสรุปอา้ง เช่น ในการศึกษาอิทธิพลของวิธีสอนท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ถา้กงัวลวา่ระดบัสติปัญญาจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ก็อาจทาํ
ให้ระดบัสติปัญญาเป็นตวัคงท่ี โดยเลือกศึกษาเฉพาะกบันักเรียนท่ีมีระดบัสติปัญญาเท่ากนัหรือ
ใกล้เคียงกัน เป็นตน้ แต่การทาํเช่นน้ีจะไม่สามารถสรุปอ้างไปยงักลุ่มนักเรียนทัว่ไปท่ีมีระดับ
สติปัญญาท่ีแตกต่างกนัได ้

  3.2 ใชว้ิธีการสุ่ม (Randomization) วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีดีและใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง ตาม
ทฤษฎีการสุ่ม อิทธิพลของตวัแปรแทรกซ้อนจะถูกกระจายไปยงัทุกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งเท่าเทียมกนั 
ถึงแมว้า่การสุ่มไม่อาจรับรองไดว้า่ทุกกลุ่มตวัอยา่งจะมีความเท่าเทียมกนั แต่ก็มีโอกาสท่ีทุกกลุ่มจะ
เท่าเทียมกนัมากข้ึน ดว้ยเหตุผลน้ีการควบคุมตวัแปรแทรกซ้อน โดยวิธีการสุ่มจึงเป็นวิธีท่ีมีอาํนาจ
ในการควบคุมมาก ดงันั้นในการออกแบบการวิจยัจึงตอ้งมีการสุ่มตวัอยา่งให้กบักลุ่มหรือเง่ือนไข
การทดลอง (Random Selection) และสุ่มเง่ือนไขและปัจจยัอ่ืนๆ ให้กบักลุ่มทดลอง (Random 

Assignment) 

  3.3 ใชก้ารนาํเขา้มาในแบบแผนการวิจยั (To Build it into Research Design) เป็น
การนาํตวัแปรแทรกซ้อนมาเป็นตวัแปรตน้อีกตวัหน่ึง ซ่ึงตวัแปรแทรกซ้อนท่ีนาํเขา้มาร่วมศึกษาน้ี
จะเป็นตวัแปรคุณลกัษณะ (Attribute Variable) เช่น ถา้พิจารณาแลว้เห็นวา่ตวัแปรเพศจะส่งผลต่อ
การศึกษาก็จะนาํเอาตวัแปรเพศเขา้มาร่วมศึกษาดว้ย ดงันั้นแบบแผนการวิจยัก็จะเป็นการศึกษาทั้ง
อิทธิพลของตวัแปรตน้เดิมและตวัแปรเพศท่ีมีตวัแปรตาม และส่ิงท่ีจะไดต้ามมาจากการออกแบบ
การวจิยัในลกัษณะน้ีคือ ปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหวา่งตวัแปรตน้เหล่านั้นท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม 
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  3.4 ใชก้ารจบัคู่ (Matching Subjects) หลกัการพื้นฐานของการจบัคู่ก็คือ การทาํให้
กลุ่มตวัอยา่งมีความเท่าเทียมกนั โดยการแบ่งกลุ่มตวัยา่งออกเป็นสองส่วนหรือมากกวา่ ตามตวัแปร
แทรกซ้อนนั้น เช่น แยกระดบัสติปัญญาออกเป็นสูงและตํ่า แล้วทาํการสุ่มตวัอย่างภายในแต่ละ
ระดบัสติปัญญานั้นออกเป็นสองกลุ่ม ดงันั้นในแต่ละกลุ่มก็จะมีระดบัสติปัญญาเท่ากนั การควบคุม
ตวัแปรแทรกซ้อนแบบน้ีอาจทาํได้ยากถ้ามีตวัแปรแทรกซ้อนหลายตวั เช่น ถ้าตอ้งการจบัคู่ตาม
ระดับสติปัญญา เพศและสถานภาพทางสังคม อาจจะทาํได้เพียงตัวแปรสองตวัแรกคือ ระดับ
สติปัญญากบัเพศ เท่านั้น เน่ืองจากไม่สามารถหาคู่ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัทั้งสามตวัแปรได ้เป็นตน้ 
อย่างไรก็ตาม หากจาํเป็นตอ้งใช้การจบัคู่ ควรพิจารณาให้ดีว่าตวัแปรแทรกซ้อนท่ีนํามาใช้เป็น
เกณฑ์ในการจบัคู่นั้นตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามสูง ไม่เช่นนั้นการจบัคู่ก็จะไม่มีประโยชน์
อะไร หรือถ้าหาไม่แน่ในก็อาจใช้แบบแผนการสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomization) หรือ   

การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance) ในการควบคุมน่าจะดีกวา่ 

  3.5 ใช้การควบคุมทางสถิติ (Statistical Control) เป็นการใช้วิธีการทางสถิติบาง
ชนิดมาวเิคราะห์เพื่อแยกอิทธิพลของตวัแปรซอ้นออกจากอิทธิพลของตวัแปรตน้ท่ีมีต่อตวัแปรตาม
ซ่ึงจะทาํให้เหลือเฉพาะอิทธิพลของตวัแปรตน้ท่ีตอ้งการศึกษาเพียงอย่างเดียว เทคนิคท่ีใช้ไดแ้ก่ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance) การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบแยกส่วน (Partial Correlation Coefficient) เป็นตน้ 

  3.6 ใชก้ารควบคุมทางกายภาพ (Physical Control) ถา้ในกรณีท่ีตวัแปรแทรกซ้อน
เป็นตวัแปรเชิงกายภาพ เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ เป็นตน้ อาจจะทาํการควบคุมตวัแปรหรือปัจจยั
เหล่าน้ีไดโ้ดยการจดัสภาพแวดลอ้มเหล่านั้นใหมี้ความคงท่ีหรือเท่าเทียมกนัในแต่ละคร้ังหรือในแต่
ละกลุ่มตวัอยา่งในขณะทาํการวจิยั 

 

ประเด็นในการออกแบบการวจิัย 

ในการออกแบบการวิจยันั้นจะครอบคลุมในประเด็นหลกั 4 ประการดงัต่อไปน้ี (ไพศาล  
วรคาํ, 2550: 114-116 ; สุรวาท ทองบุ, 2550: 52-64) 

1. การกาํหนดสมมติฐานการวจิยั 

2. การกาํหนดแบบแผนและขอบเขตการวจิยั 

3. การพิจารณาขอ้จาํกดัในการวจิยั 

4. การออกแบบวธีิดาํเนินการวจิยั 
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1. การกาํหนดสมมติฐานการวจิยั 

   เม่ือผูว้ิจ ัยตั้ งประเด็นการศึกษาและได้ทาํการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
โดยรอบคอบแล้ว ผูว้ิจยัจะสามารถประมวลองค์ความรู้และความคิดท่ีเก่ียวกบัปัญหาการวิจยัได้
รวมทั้งการผสมผสานกบัคาํถามการวจิยัใหเ้ป็นสมมติฐานการวจิยัไดส้มมติฐานการวิจยัจะทาํหนา้ท่ี
เป็นโจทยน์าํในการวิจยั แต่ถ้าผูว้ิจยัมีหลกัฐานไม่เพียงพอท่ีจะตั้งสมมติฐานการวิจยั ก็อาจจะใช้
คาํถามการวิจยัเป็นโจทย์นาํในการวิจยัได้ การกาํหนดคาํถามการวิจยัและสมมติฐานการวิจยัท่ี
ถูกตอ้งและตรงประเด็นจะช่วยให้การออกแบบการวิจยัถูกตอ้งและตรงประเด็นดว้ยเช่นกนั ในทาง
ตรงขา้ม หากผูว้จิยักาํหนดคาํถามการวิจยัและสมมติฐานการวิจยัผิดพลาด การออกแบบการวิจยัใน
ขั้นตอนอ่ืนๆ ท่ีเหลือก็จะผิดพลาดไปดว้ย ดงันั้นการกาํหนดคาํถามการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จึงมีความสาํคญัมากต่อการออกแบบการวจิยั 

2. การกาํหนดแบบแผนและขอบเขตการวจิยั 

    2.1 แบบแผนการวจิยั 

  แบบแผนการวจิยั (Research Designs) หมายถึง แผนและโครงสร้างของการศึกษา
คน้ควา้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบของปัญหาการวจิยั ดงันั้นแบบแผนการวิจยัจึงแสดงใหเ้ห็นทั้ง
โครงสร้างของปัญหาการวจิยัและแนวทางในการดาํเนินการวจิยัท่ีใช ้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานเชิง
ประจกัษท่ี์สัมพนัธ์กบัปัญหาการวจิยั การกาํหนดแบบแผนการวจิยันั้นจะข้ึนอยูก่บัธรรมชาติของ
ปัญหาการวิจยั แบบแผนการวจิยัท่ีสาํคญัๆ มีดงัน้ี 

  2.1.1   แบบแผนการวจิยัท่ีไมใช่การทดลอง (Non-experimental Designs) เป็น
แบบแผน ท่ีผูว้ิจยัไม่ไดจ้ดักระทาํ (Manipulate) หรือสร้างเง่ือนไขใดๆใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัจะ
เขา้ไปเก็บขอ้มูลในปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามภาวะปกติของเหตุการณ์ เพื่อนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์หา
ขอ้สรุปความรู้ใหม่ แบบแผนการวจิยัท่ีไม่ใช่การทดลองมีดงัน้ี 

2.1.1.1 การวจิยัเชิงประวติัศาสตร์ (Historical Research) 

2.1.1.2 การวจิยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ไดแ้ก่ 

1) การศึกษารายกรณี (Case Study) 

2) การวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

3) การวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlation Research) 

4) การวจิยัเชิงพฒันาการ (Developmental Research) 

2.1.1.3 การวจิยัเชิงสาเหตุ (Causal Research) 
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2.1.2  แบบแผนการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Designs) เป็นแบบแผนการวิจยั
ท่ีผูว้จิยัมีการกจดักระทาํหรือให้เง่ือนไขกบัตวัแปรตน้ เพื่อสังเกตผลหรือเก็บขอ้มูลจากตวัแปรตาม 
เป็นแบบแผนในการศึกษาหาความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผล (Cause-Effect Relationship) เน่ืองจาก
ผูว้ิจยัมีการจดักระทาํกับตวัแปรต้น  (Manipulation) ผูว้ิจยัจะตอ้งให้เง่ือนไขท่ีเป็นส่ิงทดลอง 
(Treatment) กบัหน่วยทดลองหรือเป็นการจดักระทาํกบัตวัแปรตน้ให้เกิดความแตกต่างหรือเกิด
ระดบัต่างๆ ของตวัแปร ซ่ึงสังเกตผลของแต่ละดบัของตวัแปร ในการทดลองหน่ึงๆ ผูว้ิจยัอาจมีการ
จดักระทาํกบัตวัแปรตน้หน่ึงตวัหรือมากกวา่ก็ได ้นอกจากน้ีหน่วยทดลองบางกลุ่มอาจไม่ไดท้ดลอง
ใดๆ นอกเหนือจากท่ีเป็นอยูใ่นภาวะปกติหรือท่ีเรียกวา่ กลุ่มควบคุม แต่ก็ถือว่าเป็นระดบัหน่ึงของ
ตวัแปรจดักระทาํดว้ยเช่นกนั   และ มีการควบคุม (Control) การควบคุมตวัแปรเป็นลกัษณะสําคญั
ของการทดลองโดยเป้าหมายของการควบคุมตวัแปรก็เพื่อเตรียมสถานการณ์ให้สามารถศึกษาผล
ของตวัแปรท่ีศึกษาให้ชดัเจนและสมบูรณ์ท่ีสุด ตวัแปรท่ีตอ้งควบคุมในการวิจยัเชิงทดลองเป็นตวั
แปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีผูว้ิจยัไม่ตอ้งการศึกษาหรือตวัแปรแทรกซ้อน เพื่อให้ผลท่ีเกิดข้ึนกบัตวัแปรเป็น
ผลมาจากตวัแปรตน้อย่างท่ีแทจ้ริงผูว้ิจยัมีการสังเกต (Observation) หลงัจากท่ีผูว้ิจยัให้ส่ิงทดลอง
แล้วจะต้องทาํการสังเกตการเปล่ียนแปลงในตวัแปรตาม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงบางอย่างอาจไม่
สามารถสังเกตไดโ้ดยตรงจาํเป็นตอ้งใชก้ารวดัทางออ้ม เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีตอ้งประมาณ
จากคะแนนสอบ เป็นต้น การวิจัยเชิงทดลองอาจจําแนกออกเป็นกลุ่มของแบบแผนใหญ่ๆ 
ตามลําดับของการควบคุมตัวแปรได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ แบบแผนก่อนแบบทดลอง (Pre-

Experimental Design) แบบแผนก่ึงการทดลอง (Quasi- Experimental Design) และแบบแผนการ
ทดลองแท ้(True- Experimental Design) แบบแผนก่อนแบบทดลอง เป็นแบบแผนท่ีไม่มีการสุ่ม
หน่วยทดลองเขา้กลุ่มและไม่มีการควบคุมตวัแปร แต่มีการจดักระทาํกบัตวัแปรตน้ แบบแผนการ
ทดลองแท ้เป็นแบบแผนท่ีมีการสุ่มและควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนอย่างเคร่งครัดรัดกุมท่ีสุด ส่วน
แบบแผนก่ึงการทดลองนั้นเป็นแบบแผนท่ีไม่มีการสุ่มแต่มีการควบคุมตวัแปรแทรกซ้อน ดงันั้น
แบบแผนการทดลองแทจึ้งมีความเท่ียงตรงภายในสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นแบบแผนก่ึงการทดลอง 
และแบบแผนก่อนแบบทดลองมีความเท่ียงตรงภายในตํ่าท่ีสุด ซ่ึงลกัษณะของการวิจยัเชิงทดลองมี
ลกัษณะท่ีสาํคญัดงัน้ี (ไพศาล  วรคาํ, 2550: 129-135; สุรวาท ทองบุ, 2550: 53-63) 
  แบบแผนการวิจยัเชิงทดลองทั้งสามกลุ่มยงัสามารถแยกเป็นแบบแผนการวิจยั
ย่อยๆ ได้อีกมาก แต่ก่อนท่ีจะกล่าวถึงแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง ขอให้ทําความเข้าใจใน
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแต่ละแบบแผนดงัน้ี 
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   R หมายถึง มีการสุ่มหน่วยทดลองเขา้กลุ่ม (random assignment 

   C หมายถึง กลุ่มควบคุม (control Group) 

   E หมายถึง กลุ่มทดลอง (Experiment) 

   O หมายถึง มีการสังเกต (Observation) 

   X หมายถึง มีการใหส่ิ้งทดลอง (Treat) 

2.1.2.1 แบบแผนก่อนแบบทดลอง (Pre-experimental Designs) ไดแ้ก่ 

                                  1) แบบแผนกลุ่มเดียวทดสอบหลงั (One-Group Posttest Only 

Design)  แบบแผนกลุ่มเดียวทดลองหลงั (One-Group Posttest Only Deign) แบบแผนน้ีโดยทัว่ไป
จะมีวธีิวจิยัดงัน้ี 1) เลือกสุ่มทดลองมา 1 กลุ่ม ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเป็นกลุ่มทีมีอยูแ่ลว้   

2) ใหท้ดลองกบัหน่วยทดลอง และ 3) ทาํการสังเกตหรือวดัตวัแปรตามหลงัจากใหส่ิ้งทดลอง 

แบบแผนการทดลองเขียนเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี 

 

การสุ่ม กลุ่ม ทดสอบก่อน ส่ิงทดลอง ทดสอบหลงั 

- E - X O 

  

ขอ้ดี เป็นแบบแผนการวจิยัท่ีง่าย สะดวกในการวจิยั และไม่ไดรั้บผลจากการทดสอบก่อน 

 ขอ้เสีย ขาดความเท่ียงตรงภายในและภายนอก เพราะไม่มีการสุ่มและควบคุมตวัแปรทาํ
ใหผ้ลท่ีสังเกตไดอ้าจไม่ใช่ผลจากตวัแปรตน้ และไม่สามารถสรุปอา้งไปยงักลุ่มอ่ืนๆ ได ้

 แบบแผนกลุ่มเดียวทดลองหลงัน้ีเหมาะสําหรับการศึกษาท่ีผูว้ิจยัแน่ใจวา่ก่อนการทดลอง
ความรู้ ทกัษะหรือเจตคติท่ีจะทาํการศึกษานั้นยงัไม่เกิดข้ึนกบัหน่วยทดลอง และไม่มีเหตุการณ์
แทรกซ้อนเกิดข้ึนระหว่างการทดลอง เช่น การศึกษาเจตคติท่ีมีการใช้นวตักรรมหน่ึงๆ หรือการ
ทดลองใช ้(Try out) นวตักรรม เพื่อพิจารณาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการนาํไปใช ้
เป็นตน้ 

                                   2) แบบแผนกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลงั (One-Group  

Pretest-Posttest) แบบแผนน้ีโดยทัว่ไปจะมีวธีิวจิยัดงัน้ี 1) เลือกกลุ่มทดลองมา 1 กลุ่ม ซ่ึงโดยทัว่ไป
จะเป็นกลุ่มท่ีมีอยูแ่ลว้  2) ทาํการสังเกตหรือวดัตวัแปรตามก่อนทาํการทดลอง 3) ให้ส่ิงทดลองกบั
หน่วยทดลอง และ4) ทําการสังเกตหรือวัดตัวแปรตามหลังจากให้ส่ิงทดลอง และทําการ
เปรียบเทียบผลการวดัก่อนกบัหลงัการทดลอง  
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แบบแผนการทดลองเขียนเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 

 

การสุ่ม กลุ่ม ทดสอบก่อน ส่ิงทดลอง ทดสอบหลงั 

- E O X O 

  

ขอ้ดี เป็นแบบแผนการวจิยัท่ีง่าย สะดวกในการวิจยั และสามารถสังเกตการณ์เปล่ียนแปลง
ในตวัแปรตามได ้

 ขอ้เสีย  ขาดความเท่ียงตรงภายในและภายนอก เพราะไม่มีการสุ่มและไม่สามารถควบคุม
ตวัแปรแทรกซ้อนระหว่างการทดลองได ้ทาํให้ผลท่ีสังเกตไดอ้าจไม่ใช่ผลจากตวัแปรตน้และไม่
สามารถสรุปอา้งไปยงักลุ่มอ่ืนๆ ได ้

 แบบแผนกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลงัน้ีเหมาะสําหรับการศึกษาท่ีปัจจยัส่วนบุคคลของ
หน่วยทดลองไม่มีผลต่อตวัแปรท่ีศึกษา หรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action  Research) เพื่อ
แกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึงของนกัเรียนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ 

3) แบบแผนกลุ่มเดียวทดสอบหลายช่วงเวลา (One-Group 

 Time Series Design) เป็นแบบแผนท่ีมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลองหลายคร้ัง แต่ไม่มีการ
ควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนและไม่มีการสุ่ม มีวิธีการวิจยัดังน้ี 1) เลือกสุ่มทดลองมา 1 กลุ่ม ซ่ึง
โดยทัว่ไปจะเป็นกลุ่มท่ีมีอยูแ่ลว้ 2) ทาํการสังเกตหรือวดัตวัแปรตามก่อนทาํการทดลองหลายๆ คร้ัง 
โดยทิ้งระยะห่างเท่าๆ กนั 3) ให้ส่ิงทดลองกบัหน่วยทดลอง และ 4) ทาํการสังเกตหรือวดัตวัแปร
ตามหลังจากให้ส่ิงทดลอง โดยทาํการวดัหลายๆ คร้ังและทิ้งระยะห่างเท่าๆ กัน แล้วทาํการ
เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนกบัหลงัการทดลอง 

 แบบแผนการทดลองเขียนเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 

 

การสุ่ม กลุ่ม ทดสอบก่อน ส่ิงทดลอง ทดสอบหลงั 

- E O1 O2 O3 X O4 O5 O6 

  

ขอ้ดี เป็นแบบแผนท่ีวจิยัท่ีง่าย สะดวกในการวจิยั และสามารถควบคุมตวัแปรแทรกซอ้น
โดยรวมได ้เพราะเป็นไปไดว้า่ผลของตวัแปรแทรกซอ้นในการทดสอบแต่ละคร้ังเท่าเทียมกนั 

 ขอ้เสีย ไม่สามารถควบคุมประสบการณ์อ่ืนของหน่วยทดลองไดแ้ละขาดความเท่ียงตรง
ภายนอก เพราะไม่มีการสุ่ม จึงไม่สามารถสรุปอา้งผลการวิจยัไปยงักลุ่มอ่ืนๆ ได ้
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  แบบแผนกลุ่มเดียวทดสอบหลายช่วงเวลาน้ีเหมาะสําหรับการศึกษาเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีสําคญัอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งทนัทีทนัใด เช่น การเปล่ียนแปลงนโยบายหลกั
ในการบริหารงานโรงเรียน หรือเจตคติของผูเ้รียนต่อการเปล่ียนแปลงวิธีการสอนโดยใชก้ารวดัซํ้ า
ก่อนและหลงัการเปล่ียนแปลงนั้น 

2.1.2.2  แบบแผนการทดลองแท ้(True Experimental Designs) ไดแ้ก่ 

1) แบบแผนสุ่มกลุ่มควบคุมทดสอบหลงัอยา่งเดียว  
(Randomized Control Group Posttest Only Design) แบบแผนสุ่มกลุ่มควบคุมทดลองหลงัอยา่ง
เดียว (Randomized Control Group Posttest Only Design) เป็นแบบแผนท่ีมีกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง มีการสุ่มหน่วยทดลองเข้ากลุ่มตามลักษณะของแบบแผนการทดลองแท้ เพื่อกระจาย
คุณลกัษณะประจาํตวัของหน่วยทดลองระหวา่งกลุ่มไดเ้ท่าเทียมกนั หรือทาํใหก้ลุ่มทดลองหรือกลุ่ม
ควบคุมมีความเท่าเทียมกนัแต่มีการสังเกตหลงัการทดลองอยา่งเดียว มีวิธีการวิจยัดงัน้ี 1) สุ่มหน่วย
ทดลองเขา้กลุ่มสองกลุ่มหรือมากกวา่ 2) สุ่มส่ิงทดลองให้กบักลุ่ม 3) ทาํการทดลอง และ 4) สังเกต
หรือวดัตวัแปรตามหลงัจากใหส่ิ้งทดสอบ แลว้ทาํการเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม 

 แบบแผนการทดลองเขียนเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 

 

การสุ่ม กลุ่ม ทดสอบก่อน ส่ิงทดลอง ทดสอบหลงั 

R E - X O 

C - - O 

  

ขอ้ดี เป็นแบบแผนการวิจยัท่ีมัน่ใจไดว้า่ ปัจจยัแทรกซอ้นต่างๆ ของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองจะถูกควบคุมไดเ้ท่าเทียมกนัก่อนท่ีจะใหส่ิ้งทดลอง เช่น ประสบการณ์ กระบวนการทาง  
วฒิุภาวะ กางถดถอยทางสถิติ และอิทธิพลการทดสอบก่อน 

 ขอ้เสีย ไม่สามารถศึกษาพฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงในตวัแปรตามไดเ้น่ืองจากไม่มี
การทดสอบก่อนการทดสอบก่อน 

                                   2) แบบแผนสุ่มกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนหลัง (Randomized 

Control Group Posttest Only Design) เป็นแบบแผนท่ีมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีการสุ่ม
หน่วยทดลองกลุ่มตามลกัษณะของแบบแผนการทดลองแท้ และมีการสังเกตก่อนและหลงัการ
ทดลอง มีวิธีการวิจยัดงัน้ี1) สุ่มหน่วยทดลองเขา้กลุ่มสองกลุ่มหรือมากกวา่ 2) สุ่มส่ิงทดลองให้แต่
ละกลุ่ม 3) สังเกตหรือวดัตวัแปรตามในแต่ละกลุ่ม 4) ใหส่ิ้งทดลองกบัแต่ละกลุ่มและแบบ 
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แผนการทดลองเขียนเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 

 

การสุ่ม กลุ่ม ทดสอบก่อน ส่ิงทดลอง ทดสอบหลงั 

R E O X O 

C O - O 

  

ขอ้ดี เป็นแบบแผนการวิจยัท่ีมัน่ใจไดว้่า ปัจจยัแทรกซ้อนต่างๆ ของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองจะถูกควบคุมใหเ้ท่าเทียมกนัก่อนท่ีจะให้ส่ิงทดลอง เช่น ประสบการณ์ กระบวนการทางวุฒิ
ภาวะ การถดถอยทางสถิติ เป็นตน้ และสามารถศึกษาพฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงในตวัแปร
ตามได ้นอกจากน้ีการทดสอบก่อนยงัเป็นการตรวจสอบอยา่งเท่าเทียมกนัของกลุ่มดว้ย 

 ขอ้เสีย อาจเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการทดสอบก่อนกบัปัจจยัแทรกซ้อนอ่ืนๆ ทาํให้ส่งผล
ต่อค่าการวดัตวัแปรตามได ้และการทดสอบก่อนกลายเป็นเง่ือนไขท่ีทาํให้ผลการศึกษาไม่สามารถ
สรุปอา้งไปยงัประชากรอ่ืนๆ ได้ เพราะโดยปกติประชากรอ่ืนๆ จะไม่ไดรั้บประสบการณ์ในการ
ทดสอบหรือเหมือนกบักลุ่มท่ีใชใ้นการทดลอง 

 แบบแผนสุ่มกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนหลังเป็นแบบแผนท่ีนิยมใช้กันอย่างกวา้งขวาง
ในทางการศึกษา ถึงแมจ้ะมีอิทธิพลของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการทดสอบก่อนกบัปัจจยัอ่ืนๆ ส่งผล
แทรกซ้อนในตวัแปรท่ีศึกษาก็ตาม ปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาสําคญัทางการศึกษา 
ดงันั้นแบบแผนการทดลองน้ีจึงเหมาะสาํหรับการศึกษาผลของนวตักรรมต่างๆ ในการพฒันาผูเ้รียน
อยา่งเช่น การศึกษาเปรียบเทียบวธีิการสอนในการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน เป็นตน้ 

                               3) แบบแผนสุ่มกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนหลงัหลายช่วงเวลา: 
(Randomized Control Group Time Series Design) เป็นแบบแผนท่ีมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มี
การสุ่มหน่วยทดลองเขา้กลุ่มตามลกัษณะของแบบแผนการทดลองแท ้และมีการสังเกตก่อนและ
หลงัการทดลองหลายช่วงเวลา โดยมีวิธีวิจยัดงัน้ี 1) สุ่มหน่วยทดลองเขา้กลุ่มสองกลุ่มหรือมากกวา่ 
2) สุ่มส่ิงทดลองให้แต่ละกลุ่ม 3) สังเกตหรือวดัตวัแปรตามในแต่ละกลุ่มเป็นระยะๆ ก่อนให้ส่ิง
ทดลอง4) ใหส่ิ้งทดลองกบัแต่ละกลุ่ม 5) สังเกตหรือวดัตวัแปรตามหลงัจากใหส่ิ้งทดลองเป็นระยะๆ 
และ6) ทาํการเปรียบเทียบตวัแปรตามระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง และเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่ม 
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แบบแผนการทดลองเขียนเป็นแผนภาพ  ไดด้งัน้ี 

 

การสุ่ม กลุ่ม ทดสอบก่อน ส่ิงทดลอง ทดสอบหลงั 

R E O1  O2  O3 X O4  O5  O6 

C O1  O2  O3 - O4  O5  O6 

 

 ขอ้ดี  เป็นแบบแผนการวิจยัท่ีมัน่ใจไดว้า่  ปัจจยัแทรกซ้อนต่างๆจะถูกควบคุมให้เท่าเทียม
กนัระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  เช่น  ประสบการณ์  กระบวนการทางวุฒิภาวะ  การ
ถดถอยทางสถิติ เป็นตน้  และสามารถศึกษาพฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงในตวัแปรตามได ้ 
ตลอดจนสามารถสรุปอ้างไปยงัประชากรอ่ืนๆได้  เน่ืองจากมีการสุ่มและลดอิทธิพลของการ
ทดสอบก่อนโดยการเปรียบเทียบการทดสอบหลายๆคร้ัง 

 ขอ้เสีย  มีการทดสอบบ่อยอาจทาํใหเ้กิดปัญหาการขาดหายไปของหน่วยทดลอง 

 แบบแผนสุ่มกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบก่อนหลงัหลายช่วงเวลา  เป็นแบบแผนท่ีเหมาะ
สําหรับการศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีสําคญัอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งทนัทีทนัใด  เช่น  
หรือเจตคติของผูเ้รียนต่อการเปล่ียนแปลงวิธีสอนโดยใช้การวดัซํ้ าก่อนและหลงัการเปล่ียนแปลง
นั้นๆ นอกจากน้ียงัสามารถเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงระหวา่งกลุ่มไดด้ว้ย 

                                  4) แบบแผนสุ่มกลุ่มของโซโลมอน (Solomon Four-Groups 

Design) เป็นแบบแผนท่ี R. L. Solomon  ไดน้าํเสนอเม่ือปี 1949 เพื่อแกจุ้ดอ่อนของแบบแผนสุ่ม
กลุ่มควบคุมทดสอบก่อนหลงั  เก่ียวกบัอิทธิพลของการทดสอบก่อน  โดยการเพิ่มกลุ่มในการ
ทดลองท่ีมีทั้งการทดสอบก่อนและไม่มี  ดงันั้นแบบแผนส่ีกลุ่มของโซโลมอนจึงมีการควบคุมตวั
แปรอยา่งเขม้งวด  โดยใชก้ลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองรวมทั้งส้ินจาํนวน 4 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มไดรั้บ
ส่ิงทดลองและมีการทดสอบก่อนการทดลองท่ีต่างกนั  มีการสุ่มหน่วยทดลองเขา้กลุ่มตามลกัษณะ
ของแบบแผนการทดลองจริง  

แบบแผนการทดลองเขียนเป็นแผนภาพ  ไดด้งัน้ี 

 

การสุ่ม กลุ่ม ทดสอบก่อน ส่ิงทดลอง ทดสอบหลงั 

      

           R 

E O1  O2  O3 X O4  O5  O6 

C O1  O2  O3 - O4  O5  O6 

C2 - X O 

C3 - - O 
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 ขอ้ดี  เป็นแบบแผนการวจิยัท่ีมัน่ใจไดว้า่  ปัจจยัแทรกซ้อนต่างๆ ของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองจะถูกควบคุมใหเ้ท่าเทียมกนัก่อนท่ีจะใหก้ลุ่มทดลอง  เช่น  ประสบการณ์  กระบวนการทาง
วุฒิภาวะ  การถดถอยทางสถิติ  ประสบการณ์ในการทดสอบก่อน เป็นตน้  และสามารถศึกษา
พฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงในตวัแปรตามได ้  
 ขอ้เสีย  ตอ้งใช้กลุ่มในการทดลองหลายกลุ่มท่ีเท่าเทียมกนัซ่ึงค่อนขา้งจะหาไดย้าก  และ
ยุง่ยากในการวเิคราะห์ทางสถิติ 

                                  5) แบบแผนแฟคทอเรียล (Factorial Design)เป็นแบบแผนท่ีมีตวั
แปรตน้ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป  มีการควบคุมตวัแปรแทรกซ้อน  จาํนวนกลุ่มท่ีใช้ในการทดลองจะ
เท่ากบัผลคูณของจาํนวนระดบัของตวัแปรตน้ท่ีทาํการศึกษา  เช่น  ตวัแปร A มี 2 ระดบั ตวัแปร B 

มี 2 ระดบั  จาํนวนกลุ่มท่ีใชใ้นการทดลองจะเป็น 2x2 = 4 กลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มจะไดรั้บส่ิงทดลอง
และเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั  มีการสุ่มหน่วยทดลองเขา้กลุ่มตามลกัษณะและสุ่มส่ิงทดลองให้กบักลุ่ม
ดว้ย  แบบแผนแฟคทอเรียล ขนาด 2x2  เขียนเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี  
  
 ตวัแปร A 

 ระดบั 1 ระดบั 2 

     ตวัแปร B ระดบั 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

ระดบั 2 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 

 

ขอ้ดี  เป็นแบบแผนการวิจยัท่ีสามารถศึกษาอิทธิพลตวัแปรตน้หลายตวั  ตลอดจนอิทธิพล
ร่วมระหว่างตวัแปรเหล่านั้นดว้ย  และเป็นการนาํตวัแปรแทรกซ้อนเขา้มาศึกษาในแบบแผนการ
ทดลอง 

 ขอ้เสีย   ตอ้งใชก้ลุ่มในการทดลองหลายกลุ่มท่ีเท่าเทียมกนัซ่ึงค่อนขา้งจะหาไดย้าก  และ
ยุง่ยากในการวเิคราะห์ทางสถิติ 

 แบบแผนแฟคทอเรียลเหมาะสาํหรับการศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ท่ีส่งผลต่อตวั
แปรตาม  เช่น  ผลของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างวิธีสอนกบัระดบัสติปัญญาของนกัเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นตน้ 

2.1.2.3  แบบแผนก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Designs) ไดแ้ก่ 

                                 1) แบบแผนกลุ่มไม่เท่าเทียมทดสอบหลังอย่างเดียว (Non-

Equivalent Control Group Posttest Only Design) เป็นแบบแผนท่ีมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองท่ี
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เป็นกลุ่มท่ีมีอยู่แล้วหรือไม่สามารถสุ่มหน่วยทดลองให้กบักลุ่มได้  ทาํให้กลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองมีลกัษณะไม่เท่าเทียมกนั  และในแบบแผนน้ีมีการทดสอบภายหลงัอยา่งเดียว 

 แบบแผนการทดลองเขียนเป็นแผนภาพ  ไดด้งัน้ี 

 

การสุ่ม กลุ่ม ทดสอบก่อน ส่ิงทดลอง ทดสอบหลงั 

     E - X O 

C - - O 

   

ขอ้ดี  เป็นแบบแผนการวิจยัท่ีสามารถศึกษาเปรียบเทียบผลของส่ิงทดลองในตวัแปรตามได ้ 
และไม่มีอิทธิพลของการทดสอบก่อนรบกวนผลท่ีเกิดข้ึนในตวัแปรตาม 

 ขอ้เสีย   ไม่สามารถควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของหน่วยทดลองได ้ 
เน่ืองจากไม่มีการสุ่มหน่วยทดลองเขา้กลุ่ม 

 การใชแ้บบแผนกลุ่มไม่เท่าเทียมทดสอบหลงัอยา่งเดียว  ผูว้จิยัตอ้งมัน่ใจวา่ลกัษณะส่วน
บุคคลของหน่วยทดลองจะไม่ส่งผลต่อตวัแปรท่ีศึกษา  เช่น  การศึกษาเก่ียวกบัเจตคติของผูเ้รียนต่อ
วธีิการสอน  เป็นตน้ 

                    2) แบบแผนกลุ่มไม่เท่าเทียมทดสอบก่อนหลงั (Non- 

Equivalent Control: Group Pretest-Posttest Design) เป็นแบบแผนท่ีมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ท่ีไม่ไดสุ่้ม  และมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  
แบบแผนการทดลองเขียนเป็นแผนภาพ  ไดด้งัน้ี 

 

การสุ่ม กลุ่ม ทดสอบก่อน ส่ิงทดลอง ทดสอบหลงั 

- E - X O 

C - - O 

 

ข้อดี  เป็นแบบแผนการวิจยัท่ีสามารถศึกษาเปรียบเทียบพฒันาการหรือการเปล่ียนแปลง
เป็นผลของส่ิงทดลองในตวัแปรตามได ้  
 ข้อเสีย   ไม่สามารถควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนเก่ียวกบัคุณลกัษณะของหน่วยทดลองได ้ 
เน่ืองจากไม่มีการสุ่มหน่วยทดลองเขา้กลุ่ม  และการทดสอบก่อนอาจมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงทดลอง
ดว้ย 
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 แบบแผนกลุ่มไม่เท่าเทียมทดสอบหลงั  เป็นแบบแผนท่ีตอ้งการลดจุดอ่อนของแบบแผนก
ลุ่มไม่เท่าเทียมทดสอบหลงัอยา่งเดียว  โดยใชก้ารทดสอบก่อนเพื่อตรวจสอบความเท่าเทียมกนัของ
กลุ่มก่อนท่ีจะให้ส่ิงทดลองกบัแต่ละกลุ่ม  การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมกบักลุ่มทดลอง  
ควรเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงมากกว่าการเปรียบเทียบคะแนน  เช่น  การศึกษาเปรียบเทียบ
พฒันาการทางการเรียนอนัเน่ืองมาจากวธีิการสอน  เป็นตน้ 

                                 3) แบบแผนกลุ่มไม่เท่าเทียมทดสอบหลายช่วงเวลา (Non-

Equivalent Control Group Time Series Design) เป็นแบบแผนท่ีมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองท่ี
ไม่ไดสุ่้ม  และมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลองหลายคร้ัง 

แบบแผนการทดลองเขียนเป็นแผนภาพ  ไดด้งัน้ี 

 

การสุ่ม กลุ่ม ทดสอบก่อน ส่ิงทดลอง ทดสอบหลงั 

- E O1  O2  O3 X O4  O5  O6 

C O1  O2  O3 - O4  O5  O6 

 

ขอ้ดี  เป็นแบบแผนการวิจยัท่ีสามารถศึกษาเปรียบเทียบพฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงท่ี
เป็นผลของส่ิงทดลองในตวัแปรตามได ้ และลดอิทธิพลของปฏิสัมพนัธ์ของการทดสอบก่อนกบัส่ิง
ทดลองไดโ้ดยไม่ตอ้งเพิ่มจาํนวนกลุ่ม 

 ขอ้เสีย   ไม่สามารถควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนเก่ียวกบัคุณลกัษณะของหน่วยทดลองได ้ 
เน่ืองจากไม่มีการสุ่มหน่วยทดลองเขา้กลุ่ม   

 แบบแผนกลุ่มไม่เท่าเทียมทดสอบหลายช่วงเวลา  เป็นแบบแผนท่ีตอ้งการลดจุดอ่อนของ
แบบแผนกลุ่มไม่เท่าเทียมทดสอบก่อนหลงัอนัเน่ืองมาจากการทดสอบก่อนการทดลอง  โดยใชก้าร
ทดสอบก่อนและหลงัหลายๆคร้ัง  เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของการสอบ   ทาํให้สามารถเปรียบเทียบ
อิทธิพลของส่ิงทดลองไดดี้ข้ึน  โดยไม่ตอ้งเพิ่มจาํนวนกลุ่มในการทดลอง  จึงเหมาะสําหรับกรณีท่ีมี
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นธรรมชาติ (ไม่สามารถจดักลุ่มใหม่ได)้  และมีเพียงสองกลุ่ม 

                                 4) แบบแผนทดลองหมุนเวียน (Counterbalanced Design)เป็น
แบบแผนการทดลองท่ีใชก้ลุ่มตามธรรมชาติ (Intact  Group) หมุนเวียนรับส่ิงทดลองท่ีแตกต่างกนั  
โดยจาํนวนกลุ่มและจาํนวนส้ินทดลองตอ้งเท่ากนั  และทุกกลุ่มไดรั้บส่ิงทดลองครบทั้งหมด  เพื่อ
แกไ้ขจุดอ่อนเก่ียวกบัความไม่เท่าเทียมกนัของกลุ่มในแบบแผนกลุ่มไม่เท่าเทียมทดสอบก่อนหลงั  
ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งมัน่ใจว่า  ส่ิงทดลองจะไม่มีผลตกคา้งในหน่วยทดลองและลาํดบัในการไดรั้บส่ิง
ทดลองจะไม่ส่งผลต่อตวัแปรตามท่ีทาํการศึกษา  แบบแผนการทดลองเขียนเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 
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กลุ่ม ทดลอง ทดสอบ ทดลอง ทดสอบ ทดลอง ทดสอบ ทดลอง ทดสอบ 

1 X1 O X2 O X3 O X4 O 

2 X2 O X3 O X4 O X1 O 

3 X3 O X4 O X1 O X2 O 

4 X4 O X1 O X2 O X3 O 

 

 ขอ้ดี  เป็นแบบแผนการวิจยัท่ีสามารถควบคุมไม่เท่าเทียมกนัของกลุ่มท่ีอาจส่งผลต่อตวั
แปรตามได ้

 ขอ้เสีย  ใช้จาํนวนกลุ่มในการทดลองมาก  และมกัมีผลของส่ิงทดลองตกคา้งในหน่วย
ทดลองจึงไม่เหมาะสมกบัการวจิยัทางการศึกษา เป็นตน้  

1.3 การวิจยัเชิงประดิษฐ์หรือเชิงพฒันาผลิตภณัฑ์ (Creative or Productivity 

Research) เป็นแบบแผนการวิจยัท่ีผูว้ิจยัมุ่งสร้างสรรค์ผลงานหรือผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น สร้าง
เคร่ืองจกัรกล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างวธีิการ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการวจิยัประยกุต์ 

1.4 การวิจยัเชิงประเมิน (Evaluation Research) เป็นแบบแผนการวิจยัท่ีผูว้ิจยัท่ี
ผูว้จิยัตอ้งการตดัสินคุณค่าของกิจกรรม โครงการ แผน หลกัสูตร เป็นตน้ โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
ท่ีกาํหน ซ่ึงอาจจะเป็นแบบแผนการวจิยัเชิงบรรยายหรือเชิงทดลองก็ได ้

นอกจากน้ียงัมีแบบแผนการวิจยัอ่ืนๆ อีกมากซ่ึงข้ึนอยู่กบัมิติท่ีพิจารณาในการ
จาํแนกประเภท ซ่ึงรายละเอียดของแบบแผนท่ีสาํคญัๆ จะไดน้าํเสนอในบทต่อไป 

2. ขอบเขตการวจัิย 

    ขอบเขตการวิจยั หมายถึง กรอบท่ีผูว้ิจยักาํหนดข้ึนเพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังนั้นๆ ว่าจะ
ดาํเนินการวิจยัในขอบเขตท่ีกวา้งหรือแคบเพียงใด ครอบคลุมประชากรกลุ่มใด ตวัแปรครบถว้น 
ตามกรอบความคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) หรือไม่ การวดัตวัแปรแต่ละตวัครบถว้น
ตามนิยามเชิงทฤษฎีของตวัแปรนั้นเพียงใด การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชว้ิธีการท่ีสมบูรณ์ตามท่ีควรจะ
เป็นหรือไม่ และการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถตอบคาํถามการวิจยัไดลึ้กซึงเพียงใด ดงันั้นการกาํหนด
ขอบเขตการวิจยัจึงตอ้งทราบกรอบความคิดการวิจยั (Conceptual Framework) ก่อน และตอ้งทราบ
รายละเอียดเก่ียวกบักลุ่มประชากร เคร่ืองมือ วธีิการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัเลือกใช ้

 

 

 



บทท่ี 8 การออกแบบการวิจยั 

236 

 

การพจิารณาข้อจ ากดัในการด าเนินการวจิัย 

ในการวิจยัแต่ละคร้ังตอ้งคาํนึงถึงขอ้จาํกดัในการดาํเนินการวิจยัให้รอบคอบ เพื่อ
จะได้วางแผนหรือออกแบบการวิจัยให้สามารถดําเนินการสําเ ร็จลุล่วงลงได้ ข้อจํากัดใน              
การดาํเนินการ  วจิยัท่ีตอ้งพิจารณาไดแ้ก่ (ไพศาล วรคาํ, 2550: 216) 

       1. งบประมาณ ผูว้จิยั หน่วยงาน หรือองคก์รท่ีตอ้งการใชผ้ลการวิจยัส่วนใหญ่
จะมีงบประมาณในการทาํวจิยัอยูใ่นวงจาํกดัการออกแบบการวิจยัจะตอ้งให้อยูภ่ายใตง้บประมาณท่ี
มีอยู่ หรือท่ีไดรั้บ ไม่เช่นนั้นอาจทาํให้การวิจยัลม้เหลว หรือสําเร็จชา้กวา่ระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือ
งานวจิยัขาดคุณภาพได ้

       2. เวลา งานวิจยัทุกเร่ืองหรือเกือบทั้งหมดจะมีกรอบเวลาในการดาํเนินการ
วจิยัท่ีจาํกดั เน่ืองจากปัญหาและสภาพทางสังคมมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทาํให้ตอ้งดาํเนินการ
วิจยัและให้ผลการวิจยัเพื่อนาํไปใช้ในขณะท่ีปรากฏการณ์หรือปัญหานั้นยงัคงอยู่ หากดาํเนินการ
วิจยัล่าช้าสถานการณ์อาจเปล่ียนไป ซ่ึงก็จะกระทบต่อผลการวิจยั หรือหากงานวิจยัเสร็จช้ากว่า
กาํหนด ผลการวิจยัอาจใชป้ระโยชน์ไม่ได ้หรือใช้ไดน้้อย นอกจากน้ีงานวิจยับางเร่ืองอาจตอ้งรอ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมจึงจะสามารถดาํเนินการได ้ดงันั้นเวลาจึงเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหน่ึงในการ
วจิยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการวจิยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุน เพราะผูรั้บผิดชอบหรือหน่วยงานตอ้งทาํ
สรุปการใชง้บประมาณประจาํปี ในบางกรณีก็ตอ้งการใชผ้ลการวิจยัท่ีเร่งต่วน ดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้ง
ออกแบบการวจิยัหรือเลือกแบบแผนการวิจยัท่ีเหมาะสมกบัเวลาท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดันั้นดว้ย 

       3. บุคลากร จาํนวนและคุณภาพของนกัวิจยั ผูช่้วยวิจยั ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัจะตอ้งมีเพียงพอ หากมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบับุคลากรท่ีเป็นกาํลงัสําคญัอาจตอ้งลด
ขอบเขตของการวิจยัลง เพื่อให้สามารถดาํเนินการวิจยัไดเ้สร็จส้ินตามกาํหนดเวลา อย่างไรก็ตาม 
ปัจจยัดา้นบุคลากร งบประมาณและเวลามกัจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเสมอ เช่น หากมีเวลาน้อยแต่
งบประมาณมากก็ยอ่มแปลงงบประมาณให้เป็นกาํลงัคนให้สามารถดาํเนินการวิจยัให้เสร็จทนัเวลา
ได ้ดงันั้นการ พิจารณาขอ้จาํกดัในการดาํเนินการวจิยัจึงตอ้งพิจารณาร่วมกนัทั้งสามปัจจยัดงักล่าว 

 

การออกแบบวธิีด าเนินการวจิัย 

นกัออกแบบการวิจยัคิดแบบแผนการวิจยัข้ึนมาเพื่อให้ผูว้ิจยัเลือกแบบแผนท่ีเหมาะสมกบั
สภาพการณ์ของปัญหาท่ีจะทาํวจิยั ซ่ึงมีตั้งแต่แบบแผนท่ีสะดวกไปจนถึงแบบแผนท่ีซบัซ้อนยุง่ยาก 
หรือจากแบบแผนท่ีมีขอ้บกพร่องมากท่ีสุดไปจนถึงแบบแผนท่ีมีขอ้บกพร่องนอ้ยท่ีสุดหรือเกือบไม่
มีเลย แบบแผนการวิจยัจะช่วยให้ผูว้ิจยัเห็นภาพของการดาํเนินงานในทุกๆ ดา้นไดอ้ยา่งชดัเจน ทาํ
ใหส้ามารถทาํการวจิยัเร่ืองนัน่ๆ สาํเร็จลุล่วงและไดค้าํตอบของปัญหาท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา และถา้
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ผูว้ิจยัสามารถเลือกแบบแผนการวิจยัท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหา ก็จะทาํให้ได้คาํตอบท่ีมีความ
เช่ือถือไดด้ว้ย ดงันั้นการออกแบบวธีิดาํเนินการวจิยัจึงประกอบดว้ย     การออกแบบการสุ่ม  
การออกแบบการวดัและการออกแบบการวเิคราะห์ขอ้มูล (ไพศาล วรคาํ.2550: 116-125, ศิริชยั  
กาญจนวาสี  และคณะ, 2544: 106-105) 

1. การออกแบบการสุ่ม (Sampling  Design) งานวจิยัส่วนใหญ่ทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ซ่ึงผูว้ิจยัจะต้องวางแผนในการได้มาซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีจะทาํการศึกษา การออกแบบการสุ่มมี
กิจกรรมท่ีสาํคญัดงัน้ี 

    1.1 นิยามประชากรใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวจิยั 

    1.2 กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงหลกัการทาง
ทฤษฎีและความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัคือ ในทางทฤษฎีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตอ้ง
พิจารณาถึงจาํนวนประชากร ระดบัความคลาดเคล่ือนและระดบัความเช่ือมัน่ท่ีตอ้งการ ส่วนในทาง
ปฏิบติั ผูว้ิจยัจะตอ้งคาํนึงถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เวลาท่ีมีและเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ตลอดจนงบประมาณท่ีใชใ้นการจดัหาเคร่ืองมือและเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นตน้ จึงอาจสรุป
ไดว้่า หากไม่มีขอ้จาํกดัในทางปฏิบติัแลว้ ก็ควรจะกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างให้ เท่ากบัหรือ
มากกวา่ท่ีคาํนวณไดต้ามทฤษฎี แต่ลา้มีขอ้จาํกดัในทางปฏิบติั เช่น เวลาและงบประมาณไม่เพียงพอ 
ผูว้ิจ ัยอาจลดขนาดของกลุ่มตวัอย่างลง แต่ต้องมีเหตุผลท่ีสามารถช้ีแจงได้ และควรเขียนเป็น
ขอ้จาํกดัในการวจิยัไวด้ว้ย 

     1.3 กาํหนดวิธีการสุ่มเพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบัขนาดท่ีกาํหนด และเป็นตวัแทนท่ีดี
ของประชากร ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 5 

2. การออกแบบการวัด (Measurement Design) หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบการวิจยั
ชดัเจนแลว้วา่มีตวัแปรใดบา้งท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการวิจยั ผูว้ิจยัจะตอ้งออกแบบการวดัค่าของตวั
แปรเหล่านั้น โดยทัว่ไปจะดาํเนินการดงัน้ี 

   2.1 นิยามตวัแปรทั้งหมดท่ีทาํการศึกษา ถา้ตวัแปรนั้นเป็นตวัแปรประกอบจะตอ้งนิยาม
ทั้งในระดบัทฤษฎีหรือนิยามเชิงโครงสร้างและนิยามในระดบัปฏิบติัการของตวัแปรย่อยๆ แต่ถา้
เป็นตวัแปรเด่ียวก็จะตอ้งนิยามในระดบัปฏิบติัการ เพื่อให้เห็นถึงปริมาณหรือความเขม้ของการมีอยู่
ของตวัแปรนั้นๆ ทาํใหส้ามารถสังเกตและวดัค่าตวัแปรดงักล่าวได ้

   2.2 กาํหนดระดบัการวดัของตวัแปรแต่ละตวั และเลือกรูปแบบและสเกลของเคร่ืองมือ 

   2.3 ร่างเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการวดัตวัแปรเหล่านั้น ตามนิยามเชิงโครงสร้างและนิยามเชิง
ปฏิบติัการ และตามรูปแบบของเคร่ืองมือและสเกลท่ีเลือก 
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    2.4 ออกแบบการทดลองใช้และหาคุณภาพเคร่ืองมือ เช่น ความเท่ียงตรง ความเช่ือมัน่ 
อาํนาจจาํแนก ความยากง่าย เป็นตน้ 

    2.5 กาํหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อให้มีความคลาดเคล่ือนในการวดัน้อยท่ีสุด 
ควรออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้รอบคอบและรัดกุมมากท่ีสุด เช่น ใช้การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยตนเองแทนการเก็บทางไปรษณีย ์หรือใชก้ารสัมภาษณ์แทนการใชแ้บบสอบถาม เป็นตน้ 
แต่ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงขอ้จาํกดัดา้นเวลาและงบประมาณดว้ย 

3. การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytical Design) การออกแบบการวิเคราะห์ขอ้มูล
อาจแบ่งออกเป็น 2 แนวทางตามลกัษณะงานวจิยัคือ 

    3.1 การวิจยัเชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับงานวิจยัประเภทน้ีผูว้ิจยัจะตอ้ง
พิจารณาสถิติท่ีเหมาะสมสาํหรับใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนเหตุผลในการเลือกใชส้ถิตินั้นๆ 
ดังนั้นผูว้ิจ ัยจะต้องมีความรู้ว่าสถิติใดใช้สําหรับสรุปข้อมูลเพื่อตอบคาํถามลักษณะใด และมี
ขอ้ตกลงเบ้ืองด้น (Assumption) อะไรบา้ง ในการออกแบบการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณอาจ
พิจารณาจากองคป์ระกอบต่างๆ ในการวจิยั 

    3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้หลักความเป็นเหตุเป็นผลในการวิเคราะห์ 
(Logical Analysis) วธีิการท่ีใชไ้ดแ้ก่ 

         3.2.1 การจาํแนกและจดัระบบขอ้มูล (Typology and Taxonomy) เป็นการนาํขอ้มูลท่ี
ได้จากการเก็บรวบรวมและบนัทึกไวท่ี้ยงักระจดักระจายกันอยู่มาจดัให้เป็นหมวดหมู่หรือเป็น
ระบบโดยอาศยัเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง เพื่อให้ข้อมูลท่ีมีอยูน่ั้นง่ายต่อความเขา้ใจในปรากฏการณ์ทาง
สังคมท่ีทําการศึกษา ตามมุมมองหรือความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างหรือผู ้ท่ีอยู่ในบริบทท่ี
ทาํการศึกษา 

         3.2.2 การวเิคราะห์สรุปอุปนยั (Analytic Induction) เป็นการสร้างบทสรุปท่ีมีลกัษณะ
เป็นนามธรรมโดยอาศยัขอ้มูลรูปธรรม (ข้อมูลเชิงประจกัษ์) หลายๆ ส่วนท่ีเพียงพอต่อการลง
ขอ้สรุป โดยผูว้จิยัจะวเิคราะห์เช่ือมโยงลกัษณะท่ีร่วมกนัของขอ้มูลส่วนยอ่ยๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อให้ได้
ขอ้สรุปจากปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 

         3.2.3 การเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison) เป็นการเปรียบเทียบหา
คุณลกัษณะท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนัของขอ้มูลเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีทาํการสังเกตไดใ้น
แต่ละเหตุการณ์ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมมากข้ึนและมีความครอบคลุมหรือใช้
อา้งอิงอธิบายขอ้มูลเหตุการณ์ทั้งหลายได ้

         3.2.4 การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการคน้หาคุณสมบติัหรือส่วนประกอบท่ีมีความหมายของขอ้มูลแต่ละชุด แลว้นาํส่วนประกอบ
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เหล้านั้ นมาเปรียบเทียบและเขียนสรุปบรรยายให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของ
ความหมายในขอ้มูลชุดนั้นๆ เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเพียงเทคนิคพื้นฐานเท่านั้น 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพอาจใช้เทคนิคอ่ืนๆ ได้อีก  เช่น การวิเคราะห์เอกสาร เป็นต้น 
ประเด็นต่างๆ ในการออกแบบการวิจยัท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีจะนําไปสู่การออกแบบการวิจยัท่ีดี 
เพื่อให้สามารถหาคาํตอบของคาํถามการวิจยั หรือวตัถุประสงค์ของการวิจยัไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ 

เช่ือถือได ้

 

ประโยชน์ของการออกแบบการวจิัย 

 ถา้ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการวิจยัหรือวางแผนการวิจยัไวเ้ป็นอย่างดีแลว้  โอกาสท่ีจะประสบ
ผลสําเร็จในการทาํวิจยัย่อมมีสูง  นั่นคือสามารถดาํเนินการวิจยัสําเร็จตามแผนท่ีวางไวแ้ละได้
งานวจิยัท่ีมีความเท่ียงตรงและมีความเช่ือถือได ้ ประโยชน์ของการออกแบบการวิจยั จึงพอสรุปได้
ดงัน้ี (ไพศาล วรคาํ, 2550: 125) 
 1. ช่วยใหผู้ว้จิยัตดัสินใจเลือกรูปแบบการวิจยัและการควบคุมตวัแปรต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 

 2. ช่วยช้ีแนะแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3. ช่วยช้ีแนะแนวทางในการกาํหนดและสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 4. ช่วยช้ีแนะแนวทางเก่ียวกบัการวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

 5. ช่วยเป็นแนวทางในการกาํหนดงบประมาณ กาํลงัคนและระยะเวลาท่ีทาํการวจิยั 

 6. ช่วยทาํใหผู้ว้จิยัและผูท่ี้อ่านงานวจิยัไดพ้ิจารณาวา่จะนาํผลของการวจิยัมาสร้างเป็น
ทฤษฎีหรือใชส้รุปอา้งอิงไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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สรุป 

  การออกแบบการวิจยันับว่ามีความสําคญัอย่างมากสําหรับนักวิจยั เพราะไม่เพียงแต่จะ
เปรียบเสมือนเป็นพิมพ์เขียวในการวิจยัแล้ว การออกแบบการวิจยันั้นมุ่งให้การดาํเนินการวิจยั
เป็นไปอย่างมีความเท่ียงตรงทั้งภายในและภายนอก โดยอาศยัการควบคุมความแปรปรวนตาม
หลกัการ Max Min Con เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีมีความถูกตอ้งมากท่ีสุด สําหรับการท่ีจะเลือกใช้
แบบการวิจยัแบบใดในการทาํวิจยันั้น ข้ึนอยูก่บัเร่ืองท่ีผูว้ิจยัสนใจจะศึกษาว่าเป็นเร่ืองท่ีมีลกัษณะ
อย่างไร กลุ่มตวัอยา่งคือใครหรืออะไร มีขอ้จาํกดัในดา้นใดบา้งในการทาํวิจยันั้นๆ อย่างไรก็ตาม
ผูว้จิยัควรเลือกแบบวจิยัท่ีมีขอ้บกพร่องนอ้ยท่ีสุดและเหมาะสมกบัสถานการณ์ การทาํวจิยัเร่ืองนั้นๆ 
มากท่ีสุดเป็นหลกั 
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แบบฝึกหัด 

ค าช้ีแจง  ใหท้่านตอบคาํถามตามประเด็นท่ีกาํหนดใหพ้อสังเขป 

1. ในการสํารวจความคิดเห็นของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 1 ท่ีมีต่อตารางการลงสระวา่ยนํ้ าของ
โรงเรียนซ่ึงผูว้จิยัสนใจศึกษาวา่นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดเห็นแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร ผูว้ิจยัจะออกแบบการวิจยัอยา่งไรและ
จะสร้างเคร่ืองชนิดใดเพื่อใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

2. ให้บอกวิธีการท่ีจะสามารถทาํให้งานวิจยัให้มีความตรงภายในและตรงภายนอกพร้อม
ยกตวัอยา่งประกอบ 

 3. จงอธิบายลกัษณะการออกแบบการวจิยัในการวจิยัเชิงทดลองมีอะไรบา้ง 

 4. ขั้นตอนในการดาํเนินการออกแบบการวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นอยา่งไร 

5. ใหท้่านไดศึ้กษางานวจิยั 1 เร่ือง ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอน แลว้ใหพ้ิจารณา 

วา่ในงานวจิยันั้นมี การออกแบบการวจิยัอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  9 

 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถติพิืน้ฐาน 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ี  ผูเ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

 1.  บอกความหมายและขั้นตอนของการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

 2.  ค  านวณและแปลค่าสถิติพื้นฐานได ้

 

เนือ้หาสาระ 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2.  สถิติพื้นฐาน 

   
วธิสีอนและกจิกรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติพื้นฐาน ดงัน้ี 

       1.  ผูส้อนทบทวนเก่ียวกบั การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล
โดยการใชค้  าถามเป็นส่ือ 

       2.  ผูส้อนบรรยายหวัขอ้ การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติพื้นฐาน 

แต่ละชนิด พร้อมยกตวัอยา่งงานวจิยัท่ีใชเ้คร่ืองมือนั้นๆ และใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัตามตวัอยา่ง 

       3.  แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆละ 4-5 คน มอบหมายให้ผูเ้รียนน าเคร่ืองมือท่ีสร้างใน
บทเรียนท่ีผ่านมาน าไปเก็บกบักลุ่มตวัอย่างแลว้น ามาวิเคราะห์แลว้น าเสนอหน้าชั้นเรียนและสุ่ม
เพื่อนสมาชิกท่ีฟังตอบค าถาม และอภิปรายเสนอแนะ 

       4. ผูเ้รียนร่วมกนัจดัท าแผนผงัความคิด แลว้บนัทึกความรู้เป็นรายบุคคล 
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ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  มีดงัน้ี 
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              บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวจัิยเบือ้งต้น (ฉบบัปรับปรุงใหม่). พิมพค์ร้ังท่ี 7.   
                          กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 

3. สไลดน์ าเสนอ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวจิยั 

4. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.watpon.com , http://library.udru.ac.th 

5.  ตวัอยา่งงานวิจยั 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 

จุดประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การวดัและ

ประเมินผล 

1.  บอกความหมายและ
ขั้นตอนของการวเิคราะห์
ขอ้มูลได ้

2.  ค  านวณและแปลค่าสถิติ
พื้นฐานได ้

 

ซกัถามความรู้
ความเขา้ใจใน
ประเด็นส าคญัทุก
หวัขอ้เร่ืองการ
ตอบค าถามและ
การอภิปราย 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/การร่วม
อภิปราย/การท าแบบฝึกหดั
ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

2.ช้ินงานท่ีท าสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคค์ลอบคลุม
เน้ือหา เสนอความคิดเห็น
ชดัเจน  ส่งงานตรงเวลาผา่น
ร้อยละ 80 
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บทที ่ 9 

การวเิคราะห์ข้อมูล และสถติพิืน้ฐาน 

 

ความน า  

 หลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัขั้นตอนหน่ึงของการวิจยั  ท่ีจะตอ้งมี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กับวตัถุประสงค์ของการวิจัย  กรอบแนวคิด  สมมติฐานการวิจัย             
การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล  ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจยั  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
นั้นมีหลากหมายวิธีแต่ละวิธีอาจมีความเหมาะสมกบัการวิจยัท่ีแตกต่างกนั  แลว้ผูว้ิจยัจะตอ้งท า   
การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์ขอ้มูลมาแลว้
จะเรียกวา่ “สารสนเทศ” ทั้งน้ีกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยันั้นตอ้งอาศยัวิธีการทางสถิติ
เขา้มาช่วยในการด าเนินการ มีการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปสถิติพื้นฐานและสถิติส าหรับ       
การทดสอบสมมุติฐาน ในบทน้ีจะน าเสนอ การวเิคราะห์ขอ้มูล และ สถิติพื้นฐาน ดงัน้ี  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

กระบวนการในการวเิคราะห์ขอ้มูลจะประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั  4  กิจกรรมคือ   
การตรวจสอบขอ้มูล  การจดัเตรียมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูล  และการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล  

1. การตรวจสอบขอ้มูล 

     หลงัจากท่ีไดร้วบรวมขอ้มูลมาเรียบร้อยแลว้ ส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการต่อไปก็คือ  

การวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ไดแ้ก่ การตรวจสอบขอ้มูล การจดัท าขอ้มูล  

และการวเิคราะห์ขอ้มูล (สมบติั ทา้ยเรือค า, 2552: 116)  

      1.1.  การตรวจสอบขอ้มูล ควรท าทนัทีหลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบขอ้มูล คือ  

 1.1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลขาดหาย หรือลืมตอบ  

 1.1.2 ตรวจความเป็นไปไดข้องขอ้มูล  

 1.1.3 ตรวจสภาพความเป็นเอกภาพของการไดม้าซ่ึงขอ้มูล  
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 1.1.4 ในกรณีท่ีไม่สามารถให้ผูต้อบเพิ่มเติมหรือทบทวนค าตอบท่ีผิดปกตินั้นได ้
ก็อาจจะคัดแบบสอบถามนั้ นทิ้งไป  แต่ถ้ามีบางข้อท่ีผู ้ตอบไม่ได้ตอบและจ าเป็นต้องใช้
แบบสอบถามนั้น ก็อาจใชก้ารประมาณค่าขอ้มูลท่ีสูญหาย (Missing  Data)  นั้นแทน 

2. การจดัท าขอ้มูล 

    หลงัจากท่ีรวบรวมขอ้มูลมาแลว้ ผูว้ิจยัจะจดักระท ากบัขอ้มูลซ่ึงมีหลายลกัษณะข้ึนกบั 
ประเภทของขอ้มูล ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 102-104) 

    2.1 ในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลวิจยัเชิงประวติัศาสตร์ จะท าการวิพากษ์วิจารณ์ขอ้มูล โดยการ
วิจารณ์ภายนอก (External Criticism) เป็นการพิจารณาว่า ข้อมูลนั้นเป็นของแท้หรือไม่ ซาก
โบราณวตัถุหรือเอกสารนั้นเป็นของจริงหรือของปลอม โดยอาจใชก้ารตรวจสอบ ลายเซ็น ลายมือ 
ตวัพิมพ์ การสะกด การใช้ภาษา ตน้ฉบบัเอกสาร ความตรงกนักบัส่ิงท่ีรู้แล้ว และอาจใช้วิธีทาง
ฟิสิกส์และเคมี ในการตรวจสอบหมึกกระดาษ ใบลาน แผน่หนงัท่ีใชเ้ขียน หนงัสือ เส้ือผา้ กอ้นหิน 
โลหะ ไม ้ฯลฯ  และการวิจารณ์ภายใน (Internal Criticism) หลงัจากท่ีท าการวิจารณ์ภายนอกแลว้ 
ถา้เช่ือมัน่วา่ของจริงทางประวติัศาสตร์ ต่อมาจะตอ้งท าการวิจารณ์ภายใน คือประเมินวา่ขอ้มูลนั้นมี
ความเท่ียงตรงหรือมีคุณค่าเพียงใดส่ิงนั้นเปิดเผยให้เห็นภาพจริงหรือไม่ ผูเ้ขียนหรือผูส้ร้างมีความ
ซ่ือสัตยไ์ม่ล าเอียง รู้จกักบัความจริงอย่างดี หรือว่ามีความเป็นปรปักษ์ มีความกลวั จงใจบิดเบือน
ความจริง ผูเ้ขียนบนัทึกหลังเหตุการณ์นานเท่าใด สามารถจดจ าส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้แม่นย  าหรือไม่ 
ปัญหาต่างๆเหล่าน้ีมกัตอบไดย้าก แต่นกัวิจยัเชิงประวติัศาสตร์จะตอ้งมีความมัน่ใจวา่ขอ้มูลของตน
มีความเท่ียงตรง เช่ือถือไดแ้น่นอน 

   2.2 ในกรณีท่ีใชแ้บบสอบถาม แบบส ารวจ แบบวดัและแบบทดสอบ ด าเนินการดงัน้ี 

          2.2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ ในกรณีท่ีใช้แบบทดสอบ  ตรวจ
กระดาษค าตอบแต่ละแผ่น กระดาษค าตอบท่ีไม่สมบูรณ์ 2 กรณีคือ กรอกขอ้มูลส่วนตวัไม่ครบกบั
ตอบอยา่งไม่ตั้งใจ ซ่ึงจะสังเกตไดใ้นขณะคุมสอบ ผูท่ี้ไม่ไดต้ั้งใจจะรีบกาโดยไม่ไดคิ้ดค าตอบอยา่ง
แทจ้ริงเวลาท่ีก าหนดให้ท าอย่างเหมาะสม 1 หรือ 2 ชัว่โมง จะท าเสร็จภายใน 5-10 นาที เป็นตน้
ลกัษณะการตอบมกัตอบเป็นระบบ เช่น ตอบ ค. ทุกขอ้ หรือ กา ก. 10 ขอ้ กา ข. 10 ขอ้ ไปตามล าดบั
เช่นน้ีเร่ือย ๆ กระดาษค าตอบไม่สมบูรณ์เหล่าน้ีจะคดัออกไม่น ามาใช้ กรณีท่ีใช้เคร่ืองมือรวบรวม
ขอ้มูลอยา่งอ่ืนก็เช่นกนั จะตอ้งตรวจสอบความสมบูรณ์เสียก่อน ถา้พบวา่มีการตอบอยา่งไม่ตั้งใจ ก็
ตอ้งคดัออกถือวา่ไมส่มบูรณ์ ตวัอยา่งไดแ้ก่ การกรอกขอ้มูลส่วนตวัไม่ครบและการตอบไม่ครบทุก
ขอ้ตามท่ีผูว้จิยัตอ้งการ 

          2.2.2 น าค าตอบของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความสมบูรณ์มาตรวจให้คะแนน ในกรณีท่ีเป็น
แบบตรวจให้คะแนนได้ เช่น แบบทดสอบ แบบวดัท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
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Scale) เป็นตน้ กรณีท่ีเป็นแบบทดสอบอาจตรวจโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะตอ้งพิมพค์  าตอบของ
กลุ่มตวัอยา่งทุกขอ้ทุกคนเขา้ไปเก็บในแฟ้มขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ และมีโปรแกรมท่ีเขียนไว้
ส าหรับตรวจค าตอบโดยเฉพาะ หรือตรวจดว้ยมือโดยใหเ้ฉล่ียค าตอบทาบกระดาษค าตอบและตรวจ
ให้ขอ้ละ 1 คะแนน ส าหรับค าตอบท่ีถูก กรณีท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าข้ึนกบัว่าจะมีก่ี
ระดบั และเป็นขอ้ความเชิงนิมาน (Positive Scale) หรือขอ้ความเชิงนิเสธ (Negative Scale) กรณี
ขอ้ความเชิงนิมาน เช่น “วชิาสังคมศึกษาเป็นวชิาท่ีช่วยพฒันาสังคม” หรือ “วชิาสังคมศึกษาเป็นวิชา
ท่ีเรียนสนุก” (ในแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อวิชาสังคมศึกษา) จะตรวจให้คะแนนค าตอบดา้นบวกเป็นค่า
สูง ดา้นลบเป็นดา้นต ่า ดงัน้ี  

  เห็นดว้ยอยา่งยิง่   ตรวจให ้5 คะแนน 

  เห็นดว้ย    ตรวจให ้4 คะแนน 

  ไม่แน่ใจ   ตรวจให ้3 คะแนน 

  ไม่เห็นดว้ย   ตรวจให ้2 คะแนน 

  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ตรวจให ้1 คะแนน 

 กรณีขอ้ความเชิงนิเสธ เช่น “วชิาสังคมศึกษาเป็นวชิาท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย” 
หรือ “พอจะถึงชัว่โมงเรียนสังคมศึกษาก็จะรู้สึกไม่อยากเรียน” (ในแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อวชิาสังคม
ศึกษา) จะตรวจใหค้ะแนนกลบักนักบักรณีท่ีเป็นแบบนิมาน กล่าวคือจะใหค้ะแนนค าตอบดา้นบวก
เป็นค่าต ่า ดา้นลบเป็นค่าสูง ดงัน้ี 

  เห็นดว้ยอยา่งยิง่   ตรวจให ้1 คะแนน 

  เห็นดว้ย    ตรวจให ้2 คะแนน 

  ไม่แน่ใจ   ตรวจให ้3 คะแนน 

  ไม่เห็นดว้ย   ตรวจให ้4 คะแนน 

  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ตรวจให ้5 คะแนน 

หมายเหตุ  มาตราส่วนประมาณค่าท่ีมีค  าตอบในลกัษณะอ่ืน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด จะตรวจใหค้ะแนนโดยใหร้ะบบเดียวกนัน้ี 

 ในการให้แบบวดัชนิดมาตราส่วนประมาณค่านั้น ผูว้ิจยัอาจตอ้งการรายงานผล
ของการตอบของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบในแต่ละขอ้หรือแต่ละดา้น (ซ่ึงต่างก็ประกอบไปดว้ยหลาย ๆ 
ขอ้) ว่ามีความเห็นอยู่ในระดบัใด กรณีเช่นน้ีจะตอ้งหาค่าเฉล่ียของกลุ่มในแต่ละขอ้ (หรือแต่ละ
ดา้น) แลว้แปลความหมายค่าเฉล่ีอีกที ในการแปลความหมายนั้นจะใชเ้กณฑ์ซ่ึงเป็นระบบเดียวกนั
กบัระบบการตรวจใหค้ะแนน ถา้ระบบการใหค้ะแนนตรงกบัท่ีไดอ้ธิบายมาแลว้ จะใชเ้กณฑ ์

การแปลความหมายค่าเฉล่ียของกลุ่มดงัน้ี 
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 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  แปลความวา่  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50   แปลความวา่  เห็นดว้ย 

 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  แปลความวา่ ไม่แน่ใจ 

 ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50   แปลความวา่ ไม่เห็นดว้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50   แปลความวา่ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

หมายเหตุ มาตราส่วนประมาณค่าท่ีมีค  าตอบลกัษณะอ่ืน ใหใ้ชเ้กณฑเ์ดียวกนัน้ี 

 2.2.3 น าเอาขอ้มูลมาจดัระบบ วิเคราะห์ และแปลผล เพื่อท่ีจะสามารถสรุปและ
อา้งอิงต่อไป ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

     ขั้นตอนด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจดัเตรียมไวต้ามวิธีการท่ีเหมาะสมกบัการวิจยัคร้ัง
นั้นๆ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปจากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา  ซ่ึงขอ้สรุปท่ีไดจ้ะตอ้งสามารถตอบค าถามการ
วิจัยหรือทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้  การวิเคราะห์ข้อมูลอาจแบ่งตามระเบียบวิธีวิจัยได้ 2 

ประเภท  (ไพศาล  วรค า, 2550: 306-310) 
      3.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative   Data   Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีข้อมูลนั้นเก็บรวบรวมมาด้วยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  ซ่ึงมีลักษณะเป็นค าบรรยาย
ปรากฏการณ์หรือถอ้ยค าจากการสัมภาษณ์  การวเิคราะห์ขอ้มูลประเภทน้ีจึงตอ้งใชก้ารวินิจฉยัความ
เป็นเหตุเป็นผลของขอ้มูลหรือสารสนเทศในแต่ละส่วน  หรือเปรียบเทียบ  เช่ือมโยงขอ้มูลเหล่านั้น  
เพื่อสร้างเป็นขอ้สรุปของการวิจยั  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพส่วนมากจะใชห้ลากหลายวิธี
ร่วมกนัดงัน้ี 

  3.1.1 การวเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) เป็นการจดัประเภทเน้ือหาสาระท่ีมี
ความหมายใกลเ้คียงกนัไวด้ว้ยกนั  เพื่อสรุปเป็นประเด็นร่วมกนั 

  3.1.2 การเปรียบเทียบแบบแผน  (Pattern  Matching) เป็นการสร้างแบบแผน 
(Pattern) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ จากทฤษฎี  หลกัการ  และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าเปรียบเทียบกบัแบบแผนความสัมพนัธ์ท่ีสร้างจากทฤษฎีวา่
สอดคลอ้งกนัหรือไม่  อยา่งไร  เพราะเหตุใด 

  3.1.3 การสร้างค าอธิบาย  (Explanation  Building)  เป็นวิธีการท่ีต่อเน่ืองจากการ
เปรียบเทียบแบบแผนความสัมพนัธ์  การสร้างค าอธิบายเป็นการขยายความแบบแผนความสัมพนัธ์
โดยการน าเสนอค าอธิบายความเช่ือมโยงระหว่างตวัแปรท่ีมีความสลบัซับซ้อน  ค าอธิบายเหล่าน้ี
ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์เก็บรวบรวมได ้



การวจิยัทางการศึกษา 

249 

 

  3.1.4 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง (Time-series  Analysis)  เป็นการเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงจะท าให้เห็นพลวตัหรือการเปล่ียนแปลงของ
ปรากฏการณ์หรือตวัแปรตามช่วงเวลา 
      3.2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative  Data  Analysis)  เป็นการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีใช้ตวัเลขแทนจ านวนหรือปริมาณคุณลกัษณะท่ีท าการศึกษา  ซ่ึงเก็บรวบรวมมาโดยใช้
เคร่ืองมือวดัชนิดต่างๆ และผา่นการจดัเตรียมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจะ
อาศยัวธีิการทางสถิติมาสร้างขอ้สรุปเพื่อตอบค าถามหรือทดสอบสมมติฐานการวิจยั  ดงันั้นในการ
วิจยัท่ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ  ผูว้ิจยัจะตอ้งสามารถเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์
ขอ้มูล  เพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ีตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัได ้ วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลมีมากมายหลายวธีิซ่ึงจะไดก้ล่าวโดยละเอียดในล าดบัต่อไป 

4.  สถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล 

      วิธีการทางสถิติให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการคน้หาความรู้ความจริง
และลกัษณะของขอ้มูล วธีิการทางสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ 

  4.1 สถิติอธิบายคุณลกัษณะหรือรายละเอียดของกลุ่มท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ร้อยละ การวดั
แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง (ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน และฐานนิยม) การวดัการกระจาย (พิสัย ส่วนเบ่ียงเบน 

ควอไทล์ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน สัมประสิทธ์ิการกระจาย) และการวดั
ความสัมพนัธ์ (สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน Contingency Coefficient และ Crammer’s V 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ สเปียร์แมนแรงค์ Gamma Kendall’s tua และสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ) 

เป็นตน้  

  4.2 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ประชากร ในกรณีท่ีมีตวัแปรตามเพียงตวัเดียว (Univariate) ไดแ้ก่  

   4.1 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียกลุ่มเดียว 

ไดแ้ก่ Z-test for one-Group หรือ t-test for one-Group เป็นตน้  

   4.2 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่ม 2 

กลุ่ม ไดแ้ก่ Z- test for two groups หรือ t- test for two groups (Dependent and Independent 

Samples) เป็นตน้  

    4.3 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
มากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 

ANOVA) เป็นตน้  
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    4.2   สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย ในกรณีท่ี
มีตวัแปรตามตั้งแต่สองตวัข้ึนไป (Multivariate)  

               4.2.1 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย
กลุ่มเดียวหรือสองกลุ่ม ไดแ้ก่ สถิติ Hotelling    ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ 

(Multivariate Analysis of Variance: MANOVA)  

               4.2.2 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate 

Analysis of Variance: MANOVA)  

          4.2.3 สถิติทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ไดแ้ก่ 

F-test ,t-test, ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression)               
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple  Correlation) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 

Analysis) และ การวเิคราะห์อิทธิพล หรือการวเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เป็นตน้  

  5. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นขั้นตอนน าเสนอสารสนเทศท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อส่ือสารกับผูอ่้านงานวิจยัให้ทราบถึงสารสนเทศท่ีส าคญัท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์  และสรุป
ผลการวิจยั  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น  อาจน าเสนอได้ในหลากหลายรูปแบบตาม
ลกัษณะของผลการวิเคราะห์  เช่น  น าเสนอในรูปตาราง  แผนภาพ  กราฟ  หรือท่ีนิยมใช้กนัมาก
ท่ีสุดคือ  การน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย  การเลือกวิธีการน าเสนอนั้นต้อง
ค านึงถึงความสมบูรณ์ของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  และง่ายต่อการท าความเขา้ใจ  อีกทั้งดึงดูดความ
สนใจของผูอ่้านดว้ย  ส่วนล าดบัของการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น  โดยทัว่ไปจะน าเสนอ
เรียงล าดบัตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  ทั้งน้ีเพราะผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นขอ้สรุปท่ีจะตอบ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 

สถิติพืน้ฐาน  

  สถิติพื้นฐานท่ีใช้อธิบายคุณลักษณะของขอ้มูลได้แก่ ร้อยละ การเปรียบเทียบความถ่ี 

(Comparison of  Frequency) การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)  

การวดัการกระจาย(Measures of  Variability) การวดัความสัมพนัธ์ (Measures of Relationship) 

ดงัน้ี (สมประสงค ์ เสนารัตน์, 2556: 113-128) 
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 2.1  การเปรียบเทียบความถ่ี  (Comparison of Frequency)  

     การเปรียบเทียบความถ่ีของขอ้มูลเป็นวธีิการเปล่ียนค่าของขอ้มูลให้สามารถเปรียบเทียบ
กนัไดอ้ยา่งชดัเจนมากกวา่การเปรียบเทียบดว้ยขอ้มูลดิบ เช่น การเปรียบเทียบจากสัดส่วน  

การเปรียบเทียบจากอตัราส่วน และการเปรียบเทียบจากร้อยละ เป็นตน้  

    2.1.1 สัดส่วน (Proportion) เป็นการเปรียบเทียบความถ่ีระหวา่งรายการยอ่ยกบัความถ่ี
ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดของขอ้มูลชุดเดียวกนั ค านวณไดด้งัสมการ 1 

 

                                        สัดส่วน = 
ความถ่ีของรายการท่ีสนใจ

ความถ่ีทั้งหมด
                                    (1) 

  

                  ตวัอยา่ง 9.1  ผลการส ารวจเพศของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี จ านวนทั้งส้ิน 

1,000 คน พบวา่ เป็นเพศหญิง 450 คน ส่วนท่ีเหลือเป็นเพศชาย จงหาสัดส่วนของนกัศึกษาเพศชาย 

และ สัดส่วนของนกัศึกษาเพศหญิง  

     วธีิท า  
  ขอ้มูลเบ้ืองตน้จากโจทย:์ ความถ่ีของนกัศึกษาเพศชาย = 550 

  ความถ่ีของนกัศึกษาเพศหญิง = 450  

   ความถ่ีของนกัศึกษาทั้งหมด = 1,000  

   สัดส่วนของนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิง ค านวณจากสมการ 1 ดงัน้ี   

   สัดส่วนของนกัศึกษาเพศชาย     =  
   
     

     = 0.55 

   

สัดส่วนของนกัศึกษาเพศหญิง     =  
   
     

     = 0.45  

 

  2.1.2 อตัราส่วน (Ratio) เป็นการเปรียบเทียบความถ่ีระหว่างรายการย่อยกบัความถ่ี   
ของรายการยอ่ยของขอ้มูลชุดเดียวกนั ลกัษณะของอตัราส่วนจะอยูใ่นรูปของเศษส่วน เช่น 1

2

  หรือ

อาจจะอยูใ่นรูป 1: 2 (อ่านวา่ 1 ต่อ 2 หรืออตัราส่วน 1 ต่อ 2 โดยมี 2 เป็นฐาน (Base) ค านวณได ้

ดงัสมการ 2 
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อตัราส่วน = 
ความถ่ีของรายการ

1
A  

ความถ่ีของรายการ
n

A
 : 

ความถ่ีของรายการ
2

A  
ความถ่ีของรายการ

n
A

: …..: 
ความถ่ีของรายการ

n
A  

ความถ่ีของรายการ
n

A
            (2) 

  

   ตวัอย่าง 9.2 ผลการส ารวจจ านวนโรงเรียนในจงัหวดัอุดรธานี จ  านวนทั้งส้ิน 460 
แห่ง พบว่า เป็นโรงเรียน ขนาดใหญ่ 30 แห่ง ขนาดกลาง 170 แห่ง และส่วนท่ีเหลือเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก  จงหาอตัราส่วนของโรงงานขนาดใหญ่: กลาง: เล็ก 

  วธีิท า 
   ขอ้มูลเบ้ืองตน้จากโจทย:์ ความถ่ีของโรงเรียนขนาดใหญ่ (ก าหนดให ้=

1
A )  =  30 

   : ความถ่ีของโรงเรียนขนาดกลาง (ก าหนดให ้=
2

A ) =  170 

               : ความถ่ีของโรงเรียนขนาดเล็ก (ก าหนดให ้=
3

A )   = 260 

   อตัราส่วนของโรงเรียนขนาดใหญ่: กลาง: เล็ก ค านวณจากสมการ 3 ดงัน้ี 

อตัราส่วนของโรงเรียนขนาดใหญ่: กลาง: เล็ก  = 
  
   

  :     
      

:   
   
   

 

         

                                                       = 0.16: 0.65: 1.00 

  2.1.3 ร้อยละ (Percentage) เป็นการเปรียบเทียบความถ่ีระหวา่งรายการยอ่ยกบัความถ่ีท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมดของขอ้มูลชุดเดียวกนัท่ีปรับเปล่ียนค่าใหเ้ท่ากบั 100 ค านวณไดด้งัสมการ 3 

 

     ร้อยละ = (ความถ่ีของรายการท่ีสนใจ
ความถ่ีทั้งหมด

) 100  (3) 
 

                  ตวัอย่าง 9.3 จากการส ารวจ พบว่า ผูส้ าเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตร์ จาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ในปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งส้ิน  1,000 คน ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น
ครูผูช่้วยแลว้ 400 คน ส่วนท่ีเหลือเป็นครูสอนในโรงเรียนเอกชน จงหาวา่มีผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งให้
เป็นครูผูช่้วยร้อยละเท่าใด และมีผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นครูผูช่้วยร้อยละเท่าใด  

   วธีิท า  
  ขอ้มูลเบ้ืองตน้จากโจทย:์ ความถ่ีของผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นครูผูช่้วย    =  400  

   : ความถ่ีของผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นครูผูช่้วย     =  400  

   : ความถ่ีของผูส้ าเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตร์ทั้งหมด   =   1,000  

  ร้อยละมีผูไ้ด้รับการแต่งตั้งและผูท่ี้ยงัไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูผูช่้วยค านวณจาก
สมการ 4 ดงัน้ี      
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  ร้อยละมีผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นครูผูช่้วย            =  400/1,000* 100 = 40 หรือ 40% 

  ร้อยละผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นครูผูช่้วย      = 600/1,000*100  = 60 หรือ 60% 

ขอ้ควรระวงัในการใชส้ถิติร้อยละมีส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงัอยูห่ลายประการ ดงัน้ี  

   1. ร้อยละของเลขฐานต่างกนัจะน ามาบวก ลบ หรือหาค่าเฉล่ียไม่ได ้ 

   2. โดยทัว่ไปทางปฏิบติัไม่นิยมใชร้้อยละท่ีมีค่าเกิน 100 ถา้อยูใ่นข่ายดงักล่าวควร
ระบุเป็นจ านวนเท่าจะเหมาะสมกวา่ เช่น ภาษีเคร่ืองจกัรน าเขา้จากต่างประเทศเป็น 2.50 เท่าของ
ราคาตน้ทุน  

   3.ในการค านวณหาร้อยละจากตวัเลขท่ีนอ้ยเกินไป อาจท าให้การแปลความหมาย
ผดิพลาดได ้ 

 2.2  การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)  

      ในการสรุปลกัษณะของขอ้มูลโดยทัว่ไปจะค านึงถึงลกัษณะค่าท่ีเป็นตวัแทนของขอ้มูล
แต่ละชุด ซ่ึงการหาค่าสถิติท่ีเป็นตวัแทนของขอ้มูลแต่ละชุดคือ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางเป็น
การหาค่าเฉล่ีย (Average) เพื่อใช้เป็นตวัแทนของขอ้มูลทั้งหมด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบขอ้มูลต่าง ๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งพิจารณาขอ้มูลทั้งหมดของแต่ละชุด การวดัแนวโนม้เขา้
สู่ส่วนกลางท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปมี 3 วธีิ คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean)  

มธัยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode)  

   2.2.1 ฐานนิยม (Mode: Mo)  

    ฐานนิยม หมายถึง ขอ้มูลท่ีมีความถ่ีสูงสุดในกลุ่มของขอ้มูล ขอ้มูลบาง
กลุ่มอาจจะมีฐานนิยมไดม้ากกวา่ 1 ค่า หรืออาจจะไม่มีฐานนิยมเลยก็ได ้ 

    2.2.1.1 กรณีขอ้มูลไม่ไดแ้จกแจงความถ่ี หาค่าไดค้่าตรงกลางเม่ือเรียงขอ้มูลแลว้  

ตวัอยา่ง 9.4 ขอ้มูลชุดท่ี 1 = [1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8,9,9]  

         เน่ืองจากทุกค่ามีความถ่ีสูงสุด 1 ค่า คือ 4 จึงสรุปวา่ขอ้มูลชุดน้ี มีฐานนิยม คือ 4 

ตวัอยา่ง 9.5 ขอ้มูลชุดท่ี 2 = [1,1,2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8]  

         เน่ืองจากทุกค่ามีความถ่ีเท่ากนั 2 ค่า คือ 4 และ 5 จึงสรุปวา่ขอ้มูลชุดน้ีมีฐานนิยม คือ 

4 และ 5  

ตวัอยา่ง 9.6 ขอ้มูลชุดท่ี 3 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16, 17, 18,19,20]  

         เน่ืองจากทุกค่ามีความถ่ีเท่ากนัหมด จึงสรุปวา่ขอ้มูลชุดน้ีไม่มีฐานนิยม 
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  2.2.1.2 กรณีขอ้มูลมีการแจกแจงความถ่ี  

              ค  านวณหาฐานนิยมไดจ้ากสมการ 1 ดงัน้ี (นิภา ศรีไพโรจน์, 2531: 

159; ศิริชยั  กาญนจวาสี, 2552 : 65) 

 

                                           Mo = Lo + *        + c                                         (4) 
 

  เม่ือ   Lo    แทน ขีดจากัดล่างท่ีแท้จริงของชั้นข้อมูลท่ีมีฐานนิยมตกอยู ่
       x

f      แทน ความถ่ีของขอ้มูลในชั้นท่ีฐานนิยมตกอยู ่
       xl

f      แทน ความถ่ีของขอ้มูลในชั้นท่ีต ่ากวา่ชั้นท่ีฐานนิยมตกอยู ่
     xh

f    แทน ความถ่ีของขอ้มูลในชั้นท่ีสูงกวา่ชั้นท่ีฐานนิยมตกอยู ่
    

 1
      แทน 

x
f  – 

xl
f  

      
 2

  แทน 
x

f  – 
xh

f  

         c        แทน ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น 

  

 ตวัอย่าง 9.7  การค านวณหาฐานนิยมคะแนนจากผลการทดสอบของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง ดงัตาราง 

 

ช่วงคะแนน ความถ่ี (f) 

56 – 60 1 

51 – 55 2 

46 – 50 4 

41 – 45 5 

36 – 40 10 

31 – 35 8 

26 – 30 4 

21 – 25 2 

รวม 36 
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  วธีิท า  
1. จดัเรียงขอ้มูลจากค่านอ้ยไปมากหาจุดก่ึงกลางของชั้นและหาความถ่ีสะสมจากนอ้ยไปมาก 

ช่วงคะแนน จุดก่ึงกลางชั้น (X) ความถ่ี (f) ความถ่ีสะสม (F) 

56 - 60 58 1 36 

51 – 55 53 2 35 

46 – 50 48 4 33 

41 – 45 43 5 29 

36 – 40 38 10 24 

31 – 35 33 8 14 

26 – 30 28 4 6 

21 – 25 23 2 2 

รวม 36 

 

2. ค านวณตามสมการ 1 ดงัน้ี 

   Mo = Lo + *        + c                                          

 

   Mo = 35.50 + *     +  5 

   Mo = 35.79  

   สรุปไดว้า่ ฐานนิยมของขอ้มูลชุดน้ี คือ 35.79  

  2.2.2 มธัยฐาน (Median: Mdn)  

                        มธัยฐาน หมายถึง ขอ้มูลท่ีอยูต่รงต าแหน่งกลางของกลุ่มขอ้มูลเม่ือจดัเรียงล าดบั
ขอ้มูลแลว้ ซ่ึงอาจจะเป็นต าแหน่งท่ีมีขอ้มูลอยูจ่ริง หรืออาจจะเป็นต าแหน่งท่ีอยูร่ะหวา่งขอ้มูล 2 ค่า
ก็ได ้และมีแนวทางในการหา มธัยฐาน 2 กรณี คือ  

 2.2.2.1sกรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถ่ี หาต าแหน่งมัธยฐานจากสมการ 2  

(ศิริชยั  กาญนจวาสี, 2552 : 63) ดงัน้ี 

   Med = ขอ้มูลต าแหน่งท่ี  n 1

2


                                     (5) 

   เม่ือ  Med แทน  มธัยฐาน 

    N แทน  จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
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ตวัอยา่ง 9.8 ขอ้มูลอายขุองนกัเรียน จ านวน 11 คน เป็นดงัน้ี 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7  

         ขอ้มูลต าแหน่งท่ี (11+1)/2 = 6 คือ 5  

         จึงสรุปไดว้า่ขอ้มูลชุดน้ีมีมธัยฐาน คือ 5  

ตวัอยา่ง 9.9 ขอ้มูลอายขุองนกัเรียน จ านวน 10 คน เป็นดงัน้ี 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6  

        ขอ้มูลต าแหน่งท่ี (10+1)/2 = 5.5 เป็นขอ้มูลท่ีอยูร่ะหวา่งต าแหน่งท่ี 5 กบั 6 จากค่าของ  

        ขอ้มูลต าแหน่งท่ี 5.5 ไดจ้าก (4+5)/2 = 4.5  

        จึงสรุปไดว้า่ขอ้มูลชุดน้ีมีมธัยฐาน คือ 4.5 

 

 2.2.2.2 กรณีขอ้มูลมีการแจกแจงความถ่ี หามธัยฐานจากสมการ 3 ดงัน้ี  

(ศิริชยั กาญจวาสี, 2550: 65) 

    Med = Lo + 
  B

x

n
 F

2

f

 
 
 
 
 

  c                                  (6) 

  เม่ือ  n         แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด  

  c         แทน ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  

  Lo       แทน ขีดจ ากดัล่างท่ีแทจ้ริงของชั้นขอ้มูลท่ีมธัยฐานตกอยู ่ 
  

B
F        แทน ความถ่ีสะสมของขอ้มูลท่ีมีค่านอ้ยกวา่ท่ีมธัยฐานตกอยู ่ 

  x
f         แทน ความถ่ีของขอ้มูลในชั้นท่ีมธัยฐานตกอยู ่ 

  n 1

2

    แทน ต าแหน่งมธัยฐาน  
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ตวัอยา่ง 9.9  ใชข้อ้มูลจากตวัอยา่ง 9.9 จงค านวณหามธัยฐาน  

  วธีิท า  
1. หาต าแหน่งมธัยฐาน จดัเรียงข้อมูลจากค่าน้อยไปมาก หาจุดก่ึงกลางของชั้น และ 

หาความถ่ีสะสมจากนอ้ยไปมาก 

 

ช่วงคะแนน จุดก่ึงกลางชั้น (X) ความถ่ี (f) ความถ่ีสะสม (F) 

56 - 60 58 1 36 

51 – 55 53 2 35 

46 – 50 48 4 33 

41 – 45 43 5 29 

36 – 40 38 10 24 

31 – 35 33 8 14 

26 – 30 28 4 6 

21 – 25 23 2 2 

รวม 36 

 

 2. ค  านวณตามสมการ 3 ดงัน้ี 

                                Med = Lo + 
  B

x

n
F

2

f

 
 
 
 
 

 c 

                                Med = 35.50 + 
 36

14
2

10

 
 
 
 
 

 5 

                                Med = 37.50 

  สรุปไดว้า่ มธัยฐานของขอ้มูลชุดน้ี คือ 37.50 
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  2.2.3 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean: AM)  

  ค่าเฉล่ียเลขคณิต หมายถึง ค่าท่ีเกิดจากการรวมกนัของขอ้มูลทุกตวัแลว้หารดว้ย
จ านวนขอ้มูลทั้งหมด โดยค่าเฉล่ียท่ีค านวณจากขอ้มูลของประชากร แทนดว้ยสัญลกัษณ์ ดงัสมการ
4 ส่วนค่าเฉล่ียท่ีค านวณจากขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง แทนดว้ยสัญลกัษณ์ ดงัสมการ 5 และมีแนวทาง
ในการหาค่าเฉล่ีย 2 กรณี คือ  

  2.2.3.1 กรณีขอ้มูลไม่ไดแ้จกแจงความถ่ี สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

                                      

N

i 1 i
x

 
N

 


                                                        (7) 

 

                                      

N

i 1 i
x

X  
N




                                                        (8) 

 

   เม่ือ   
 

      แทน ค่าเฉล่ียท่ีค านวณจากประชากร  

           X  แทน ค่าเฉล่ียท่ีค านวณจากกลุ่มตวัอยา่ง  

            N   แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมดของประชากร  

           n  แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง  

                            
N

i

i 1

x

  แทน ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมดของประชากร 

    = 
1 2 N

X X ... X


    

                             

n

i

i 1

x

 แทน ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง  

    = 1 2 n
X X ... X


    

 ตวัอยา่ง 9.10 ขอ้มูลอายขุองนกัเรียน จ านวน 10 คน เป็นดงัน้ี 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6  

  วธีิท า  
    แทนค่าในสมการ 4 ดงัน้ี  

                                                 

n

i 1 i
x

x  
n




           

                                                 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 6

x  
10

        
  

                                                 x  4.60  
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  สรุปไดว้า่ ขอ้มูลชุดน้ีมีค่าเฉล่ียเลขคณิต คือ 4.6 

 2.2.3..2 กรณีขอ้มูลแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉล่ียเลขคณิตจากสมการ 6 ดงัน้ี 

 

                                                  

k

i 1 i i
f x

x  
n




                                             (9) 

  
 เม่ือ 

i
x      แทน คะแนนจุดก่ึงกลางชั้น  

           
i

f       แทน ความถ่ีของคะแนนแต่ละชั้น  

           n        แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด  

 ตวัอยา่ง 9.11 ใชข้อ้มูลจากตวัอยา่ง 4.4 ค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  

  วธีิท า  
 1. จดัเรียงขอ้มูลจากค่านอ้ยไปมาก หาจุดก่ึงกลางของชั้น และหาค่าความถ่ีคูณกบั   

จุดก่ึงกลางชั้น   

ช่วงคะแนน จุดก่ึงกลางชั้น (X) ความถ่ี (f) 
ความถ่ีคูณกบั 

จุดก่ึงกลางชั้น (fx) 

56 - 60 58 1 58 

51 – 55 53 2 106 

46 – 50 48 4 192 

41 – 45 43 5 215 

36 – 40 38 10 380 

31 – 35 33 8 264 

26 – 30 28 4 112 

21 – 25 23 2 46 

รวม 36 

  

 2. ค  านวณตามสมการ 3 ดงัน้ี 

                                 

k

i 1 i i
f x

x  
n




  =
46 112 264 380 215 192 106 58

36

      
          

                                 
1, 3

x  
6

73

3
  = 39.14 
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  สรุปไดว้า่ ขอ้มูลชุดน้ีมีค่าเฉล่ียเลขคณิต คือ 39.14 

 2.3. การวดัการกระจาย (Measures of Variability)  

  2.3.1 พิสัย (Range: R)  

  พิสัย หมายถึง ผลต่างของขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุดกบัขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุดในกลุ่มของขอ้มูล
นั้นๆ หรือหมายถึง ช่วงของขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุดถึงขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด เช่น 

ตวัอยา่ง 9.12 ขอ้มูลชุดท่ี 1 = [3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9]  

         ขอ้มูลชุดน้ีมีพิสัย = 9-3 =6 หรืออาจกล่าวไดว้า่มีพิสัยอยูใ่นช่วง 3 ถึง 9 

     2.3.2  ความแปรปรวน (Variance)  

       ความแปรปรวน (Variance) หมายถึง ผลรวมของก าลงัสองของความแตกต่าง
ระหวา่งขอ้มูลแต่ละค่ากบัค่าเฉล่ียของขอ้มูลชุดนั้น หารดว้ยระดบัชั้นความเป็นอิสระ (Degree of  

Freedom) การค านวณแยกเป็น 2 กรณี (สมบติั  ทา้ยเรือค า, 2552: 137) ดงัน้ี  

    2.3.2.1 กรณีเป็นขอ้มูลจากประชากร (ความแปรรวนของประชากร)  

                                          
 

2

2
f x

 
N







                                                              (10)   

 ในทางปฏิบติัเพื่อความสะดวกแก่การค านวณ นิยมค านวณโดยตรงจากขอ้มูลดิบ เพราะ
ค่าเฉล่ียเลขคณิตมกัจะเป็นตวัเลขไม่ลงตวั ซ่ึงท าให้การค านวณหาความแปรปรวน มีความคลาด
เคล่ือน ค านวณไดจ้ากสมการ  8 

                                          
  


2 2

2

2

N fx ( fx)

N
                       (11)  

 

  เม่ือ   
2  แทน ความแปรปรวนของประชากร  

               X แทน ค่าของขอ้มูลแต่ละตวัหรือค่าของจุดกลางชั้นแต่ละชั้น  

                       
      แทน ค่าเฉล่ียเลขคณิตของประชากร  

                            N แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมดของประชากร  

                            F แทน ความถ่ีของขอ้มูลแต่ละตวัหรือแต่ละชั้น 

 

 

 

 



การวจิยัทางการศึกษา 

261 

 

 

                          ตวัอยา่ง 9.13 ขอ้มูลน ้าหนกัของนกัเรียน 40 คนเป็นดงัน้ี 

 

น ้าหนกั 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

จ านวน(คน) 7 1 1 1 2 3 7 4 4 5 7 

 

1) ค านวณหา        และ (    )  

  

น ้าหนกั (x) ความถ่ี (f) fx 2

 x  
2

fx  

30 5 150 900 4500 

29 1 29 841 841 

28 1 28 784 784 

27 1 27 729 729 

26 2 52 676 1352 

25 3 75 625 1875 

24 7 168 576 4032 

23 4 92 529 2116 

22 4 88 484 1936 

21 5 105 441 2205 

20 7 140 400 2800 

 N=40 fx   = 954  
2

fx =23,170 

 

วธีิท า 1. ค านวณหาค่า  2

fx  และ   
2

fx    ดงัตาราง 

     2. ค  านวณหาความแปรปรวนของประชากรตามสมการท่ี 11 

     

 
22

2

2

N fx fx
 

N





 
 

    2

2

2

23,170 95440
 

40



  

2

 10.43   
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 2.3.2.2 กรณีเป็นขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง (ความแปรรวนของกลุ่มตวัอยา่ง) 

                                 
  2

2
x x

S  
n 1







                                                                  (12) 

   ในทางปฏิบติัเพื่อความสะดวกแก่การค านวณ นิยมค านวณโดยตรงจากขอ้มูลดิบ
เพราะค่าเฉล่ียเลขคณิตมกัจะเป็นตวัเลขไม่ลงตวั ซ่ึงท าให้การค านวณหาความแปรปรวน มี
ความคลาดเคล่ือน ค านวณไดจ้ากสมการ 11      

                                
 

 

22

2
n fx fx

S  
n n 1






 
                                        (13) 

  เม่ือ 
2

S  แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง   

                  X แทน ค่าของขอ้มูลแต่ละตวัหรือค่าของจุดกลางชั้นแต่ละชั้น  

                  X  แทน ค่าเฉล่ียเลขคณิตของกลุ่มตวัอยา่ง  

                  N แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง  

                   F แทน ความถ่ีของขอ้มูลแต่ละตวัหรือแต่ละชั้น 

                         
ตวัอยา่ง 9.14 (ใชข้อ้มูลจากตวัอยา่ง 9.13)  

  วธีิท า 1) ค านวณหาค่า  2

fx   และ  
2

fx   ดงัตาราง จากตวัอยา่ง 9.13  

      2) ค านวณหาความแปรปรวนของประชากรตามสมการท่ี 12 

                                                       
  2

2
f X x

s  
N





 

 

                                                       
   

 

2

2
23,170 95440

S  
40 39


  = 10.70 

  

  2.2.5 ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน หมายถึง รากท่ีสองของความแปรปรวน การค านวณแยกเป็น 2 

กรณี (สมบติั ทา้ยเรือค า, 2552: 140) ดงัน้ี  

            2.2.5.1 กรณีเป็นขอ้มูลจากประชากร (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 

แทนดว้ย    ) 

                                              √    -                                          (14) 
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              ในทางปฏิบติัเพื่อความสะดวกแก่การค านวณ นิยมค านวณโดยตรงจากขอ้มูลดิบ
เพราะค่าเฉล่ียเลข คณิตมกัจะเป็นตวัเลขไม่ลงตวั ซ่ึงท าให้การค านวณหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมี 

ความคลาดเคล่ือน ค านวณไดจ้าก สมการ 15 หรือ 16   √      (    ) 
                 (15) 

   √                                (16) 

 

ตวัอยา่ง 9.15 (ใชข้อ้มูลจากตวัอยา่ง 9.13) 

  วธีิท า 1. ค านวณหาค่า 2

fx  และ  
2

fx  ดงัตาราง จากตวัอยา่ง 9.13 

        2. ค านวณหาความแปรปรวนของประชากรตามสมการท่ี 16   √               

 

                                                √                    √      

 

  

   2.2.5.2 กรณีเป็นขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ตวัอยา่งแทนดว้ย S)   √      ̅                                                        (17) 

 

 

  ในทางปฏิบติัเพื่อความสะดวกแก่การค านวณ นิยมค านวณโดยตรงจากขอ้มูลดิบเพราะ
ค่าเฉล่ียเลขคณิตมกัจะเป็นตวัเลขไม่ลงตวั ซ่ึงท าใหก้ารค านวณหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมี 

ความคลาดเคล่ือน ค านวณไดจ้าก สมการ 18   √                      (18) 
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 ตวัอยา่ง 9.16 (ใชข้อ้มูลจากตวัอยา่ง 9.13)  

                   วธีิท า  1. ค านวณหาค่า 2

fx  และ  
2

fx  ดงัตาราง จากตวัอยา่ง 9.13  

                  2. ค านวณหาความแปรปรวนของประชากรตามสมการท่ี 18 

   √                   

  √                           √      

            S  = 3.27 

                      

  2.2.6  สัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of Variation : CV) 

                   ในการเปรียบเทียบลกัษณะการกระจายของขอ้มูล 2 ชุดนั้น ถา้ขอ้มูลทั้งสอง
ชนิดมีค่าเฉล่ียเลขคณิตและมัธยฐานใกล้เคียงกัน สามารถใช้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหรือ 

ส่วนเบ่ียงเบนควอไทล์ในการเปรียบเทียบการกระจายของขอ้มูลก็ได้ แต่ถ้าขอ้มูลสองชุดนั้นมี
ค่าเฉล่ียเลขคณิตและมธัยฐานต่างกนั สถิติท่ีเหมาะสม คือ สัมประสิทธ์ิการกระจาย ซ่ึงค านวณได้
จากสมการ 19 

 

                                                 CV = 
 ̅             (19) 

 

 

           ตวัอยา่ง 9.17 การกระจายของขอ้มูลชุดท่ี 1 ค่าเฉล่ีย 25 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5 ชุดท่ี 2 

ค่าเฉล่ีย 50 ส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน 8 อยากทราบวา่ขอ้มูลชุดใดมีการกระจายของขอ้มูลมากกวา่  
  วธีิท า แทนค่าในสูตร 19  

  สัมประสิทธ์ิการกระจายของขอ้มูลชุดท่ี 1  =  
5

25
  = 0.20 

  สัมประสิทธ์ิการกระจายของขอ้มูลชุดท่ี 2  =  
8

50
 = 0.16 

          ดงันั้นสรุปไดว้า่ ขอ้มูลชุดท่ี 1 มีการกระจายมากกวา่ขอ้มูลชุดท่ี 2  

  

 



การวจิยัทางการศึกษา 

265 

 

 2.3.  การวดัความสัมพนัธ์ (Measures of Relationship)  

    การวดัความสัมพนัธ์เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรท่ีสนใจว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ และความสัมพนัธ์ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางใด เช่น การศึกษา 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความถนดัทางการเรียนกบั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ม.3 

ในการพิจารณาว่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรมีมากน้อยเพียงใดนั้น ทราบไดโ้ดยการค านวณ 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient ) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ จะมีค่า อยู่
ระหวา่ง (-1) ถึง (+1) ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเป็นลบ แสดงวา่ ตวัแปรสองตวันั้นมี 

ความสัมพนัธ์ในทางกลบักนั คือ ถา้ตวัแปรตวัหน่ึงมีค่าสูงตวัแปรอีกตวัหน่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีค่าต ่า 
และถา้ตวัแปร ตวัหน่ึงมีค่าต ่า ตวัแปรอีกตวัก็มีแนวโนม้ท่ีจะมีค่าสูง ในการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสองตวั มีหลายวิธีข้ึนอยูก่บัชนิดของขอ้มูลและระดบัการวดัขอ้มูล ซ่ึง
ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยา่งง่าย (Simple Correlation Coefficient) และ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งอนัดบัเท่านั้น เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือและ
อธิบายตวัแปรอยา่งง่าย ๆ ดงัน้ี  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 129-123 ; สมประสงค ์เสนารัตน์,2552: 
125-132) 
         2.3.1 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันโปรดกัโมเมนต ์ (Pearson Product Moment 

Correlation  Coefficient)  

    สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันโปรดกัโมเมนตเ์ป็นดชันีท่ีช้ีใหเ้ห็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรสองชุด เม่ือตวัแปรทั้งสองชุดนั้นเป็นขอ้มูลมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) ซ่ึง
ค านวณไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี 

ค านวณจากกลุ่มประชากร 
xy

  = 

   
22 2 2

N X Y ( X )( Y )

N X ( X ) N Y Y



   

  

   
                (20) 

  

ค านวณจากกลุ่มตวัอยา่ง 
xy

r  = 

   
22 2 2

n X Y ( X )( Y )

n X ( X ) n Y Y



   

  

   
                     (21) 

 

 เม่ือ 
 xy
   หรือ 

xy
r   แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สันโพรดกั 

     โมเมนต ์ 

        N    หรือ  n       แทน   จ านวนคู่ของประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งตามล าดบั  

       X,Y                 แทน   ค่าของตวัแปรชุดท่ี 1 และ ค่าของตวัแปรชุดท่ี 2 



บทท่ี  9  การวเิคราะห์ขอ้มูล  และสถิติพื้นฐาน 

266 

 

  ตวัอยา่ง 9.18  จงค านวณหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนวชิา ก. และคะแนน
วชิา ข. จากผลการสอบต่อไปน้ี 

 

นกัเรียน   1        2        3        4        5        6        7        8         9        10 

คะแนนวชิา ก.   2        3        1        7        4        8        6        5         9         5 

คะแนนวชิา ข.   8       10      5        12       8       18       13      15       20      11 

     
            วธีิท า  เพื่อความสะดวกในการค านวณ จดัท าในรูปตารางดงัน้ี 

นกัเรียน X Y       XY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

3 

1 

7 

4 

8 

6 

5 

9 

5 

8 

10 

5 

12 

8 

18 

13 

15 

20 

11 

4 

9 

1 

49 

16 

64 

36 

25 

81 

25 

64 

100 

25 

144 

64 

324 

169 

225 

400 

121 

16 

30 

5 

84 

32 

144 

78 

75 

180 

55 

รวม 50 120 310 1636 699 

 

 

 

                                    √[           ][            ] 

 

                                                   √[             ] [               ] 
 

                                             √                          

จากสตูร 
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            √             =  .913  คิดทศนิยม 2 ต าแหน่ง = .91 

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนวชิา ก. และวชิา ข. เท่ากบั .91 

2.3.2 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อนัดบัหรือสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์ 

แมนแรงค ์(Spearman Rank Correlation Coefficient)  

             สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมนแรงค ์เป็นดชันีท่ีช้ีให้เห็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรสองชุด เม่ือตวัแปรทั้งสองชุดนั้นเป็นขอ้มูลชนิดมาตราเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 

ดงัน้ี 

   ค านวณจากกลุ่มประชากร 
 

2

2

6 D
1

N N 1
  




    (22) 

 

  ค านวณจากกลุ่มตวัอยา่ง   
 

2

2

6 D
1

n n 1
 




s

r     (23) 

                 เม่ือ        ,
s

r     แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมนแรงค ์

                              D          แทน ความแตกต่างระหวา่งล าดบัท่ีของขอ้มูลสองชุด  

                              N , n     แทน จ านวนคู่ของประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งตามล าดบั  

 

     ตวัอยา่ง 9.19  ผลการจดัอนัดบัความประพฤติและอนัดบัลายมือสวยของนกัเรียน 5 คน 
แสดงไวใ้นตารางจงค านวณหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างอนัดบัของความประพฤติและ
อนัดบัลายมือสวยของนกัเรียนกลุ่มน้ี 

 

 

นกัเรียน      ก          ข          ค          ง          จ 

อนัดบัความประพฤติ      1          2           3          4          5 

อนัดบัลายมือ      2          1           3          5          4 

 

 วธีิท า  น าอนัดบัแต่ละคู่ลบกนัเขียนผลลบลงในช่อง D น าค่า D แต่ละตวัยกดว้ยก าลงัสอง 
แลว้รวมค่า D2

 ทุกค่าก็จะไดเ้ป็น ΣD
2 แทนค่า ΣD

2  และ N ลงในสูตรหาค่า    
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นกัเรียน อนัดบัความประพฤติ อนัดบัลายมือ D D
2
 

ก 

ข 

ค 

ง 

จ 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

1 

3 

5 

4 

-1 

1 

0 

-1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

 ΣD
2
  = 4 

                                

 

                                       

 

                           

       

                                                                                                            

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งอนัดบัของความประพฤติกบัอนัดบัของลายมือของ
นกัเรียนกลุ่มน้ีเท่ากบั  0.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากสูตร 
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แบบฝึกหัด 

 

ค าช้ีแจง  ใหท้่านตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนดใหพ้อสังเขป 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัหมายถึงอะไร  จงอธิบาย  

 2. สถิติมีประโยชน์ต่อการวิจยัอยา่งไรบา้ง 

 3. สถิติบรรยายมีหนา้ท่ีอะไร  ในการศึกษาจากประชากรและศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งใชส้ถิติ
บรรยายเหมือนกนัและต่างกนัอยา่งไร 

 4. จากขอ้มูลน้ีเราควรเลือกใชส้ถิติอะไรและไดค้่าเท่าใด  

   ผลการจดัอนัดบัการมาโรงเรียนเชา้และอนัดบัลายมือสวยของนกัเรียน 5 คน แสดงไวใ้น
ตารางจงค านวณหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งอนัดบัของการมาโรงเรียนเชา้และอนัดบัลายมือ
สวยของนกัเรียนกลุ่มน้ี 

นกัเรียน      ก          ข          ค          ง          จ 

อนัดบัความประพฤติ      1          3           2           5          4 

อนัดบัลายมือ      2          4          5           3           1 

  

5. จากขอ้มูลน้ีเราควรเลือกใชส้ถิติอะไรและไดค้่าเท่าใด  

                จงค านวณหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนวชิา ก. และคะแนนวิชา ข. จากผล
การสอบต่อไปน้ี 

นกัเรียน   1        2        3        4        5        6        7        8         9        10 

คะแนนวชิา ก.   2        3        4        7        4        8        6        5         9        5 

คะแนนวชิา ข.   8        10      7       12       8       15       13      15        20      11 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ี  ผูเ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

1.  เลือกใชส้ถิติไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัปัญหาการวจิยั 

2.  บอกตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชส้ถิติทดสอบแต่ละชนิดได ้

3.  ระบุสถิติท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเม่ือก าหนดสถานการณ์หรือปัญหาการวจิยัมาได ้

 

เนือ้หาสาระ 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

1.  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

 2.  การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร  

3.  การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของประชากร  

 

วธิีการสอนและกจิกรรม 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 

1.  ผูส้อนทบทวนเก่ียวกบั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติพื้นฐานโดย
การใชค้  าถามเป็นส่ือ 

2.  ผูส้อนบรรยายหัวขอ้ สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานแต่ชนิดพร้อมยกตวัอย่าง
งานวจิยัท่ีใชก้ารทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากรและการทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของประชากรและใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัตามตวัอยา่ง 

3.  แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆละ 4-5 คน ตั้งสมมติฐาน และโดยน าขอ้มูลจากการเก็บ 

รวมรวบขอ้มูลจากบทเรียนท่ีแลว้มาทดสอบสมมติฐาน แลว้น ามาวิเคราะห์แลว้น าเสนอหน้าชั้น
เรียนและสุ่มเพื่อนสมาชิกท่ีฟังตอบค าถาม และอภิปรายเสนอแนะ 

4.  ผูเ้รียนร่วมกนัจดัท าแผนผงัความคิด แลว้บนัทึกความรู้เป็นรายบุคคล 
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ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  มีดงัน้ี 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวจิยัทางการศึกษา   
2. ต ารา   
ไพศาล  วรค า. (2550).  การวิจัยทางการศึกษา.  กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ.์ 

              บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวจัิยเบือ้งต้น (ฉบบัปรับปรุงใหม่). พิมพค์ร้ังท่ี 7.   
                          กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 

3. สไลดน์ าเสนอ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวจิยั 

4. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.watpon.com , http://library.udru.ac.th 

5. ตวัอยา่งการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 

6. วทิยานิพนธ์ 

7.เวบ็ไซด ์www.watpon.com  

7. ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ งานวจิยัฉบบัเตม็ของมหาวทิยาลยัไทย (Thailis) 
 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 

จุดประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

1.  วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้
สถิติพรรณนาและสถิติอา้งอิงได ้

2.  เลือกใชส้ถิติไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัปัญหาการวิจยั 

3.  บอกตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ
ใชส้ถิติทดสอบแต่ละชนิดได ้

4.  ระบุสถิติท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเม่ือก าหนดสถานการณ์
หรือปัญหาการวจิยัมาได ้

ซกัถามความรู้
ความเขา้ใจใน
ประเด็นส าคญั
ทุกหวัขอ้เร่ือง
การตอบ
ค าถามและ
การอภิปราย 

แบบ
สังเกต
พฤติกรรม 

1.พฤติกรรมการแสดงออกทั้ง
การตอบค าถาม/การร่วม
อภิปราย/การท าแบบฝึกหดั
ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

2.ช้ินงานท่ีท าสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคค์ลอบคลุมเน้ือหา 
เสนอความคิดเห็นชดัเจน  ส่ง
งานตรงเวลาผา่นร้อยละ 80 

 
  

http://www.watpon.com/
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW9v6p9J_RAhVMMY8KHV3BDq8QFghCMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.library.ssru.ac.th%2Findex.php%2Fth%2F2013-08-23-04-29-30%2F2013-08-23-04-37-00%2Fitem%2F248-2014-12-17-09-20-24.html&usg=AFQjCNFa1S1fLa0QjeZIzd2x2cA_ZY1zXA&sig2=baN3_zAtp-xbulh7Lnac7A&bvm=bv.142059868,d.c2I
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บทที ่ 10 

สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 

ความน า 

  
 ในการวจิยัทางการศึกษา การทดสอบสมมติฐานถือวา่เป็นวธีิการท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด  
ซ่ึงเป็นการทดสอบวา่  เม่ือเราทราบลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ ลกัษณะของประชากรจะเป็น เช่น
ไรนัน่คือ  เม่ือเราหาค่าเฉล่ีย ( ̅)  ซ่ึงแทนลกัษณะท่ีศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง  เราอา้งอิงไปยงัค่าเฉล่ีย 
(µ)  ซ่ึงแทนลกัษณะท่ีศึกษาของประชากร  โดยการแปลงสมมติฐานการวิจยัเป็นสมมติฐานทาง
สถิติแลว้ท าการทดสอบสมมติฐานทางสถิตินั้น  ซ่ึงการทดสอบสมมติฐานในลกัษณะน้ีอาจเป็นการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  กบัค่าคงท่ี  หรืออาจเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มประชากรก็ได ้

ในการท่ีจะเลือกใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐานประเภทใดให้เหมาะสมกับงานวิจยันักวิจัย
จ าเป็นตอ้งทราบว่าขอ้มูลท่ีใช้เก็บรวบรวมมานั้นอยู่ในมาตรการวดัระดบัใดและมีจุดประสงค์ใน
การวจิยัอยา่งไร เพื่อท่ีนกัวจิยัจะไดเ้ลือกใชส้ถิติไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวจิยั  

 

การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ

 การทดสอบสมมติฐานทางสถิตินั้นเป็นการทดสอบสมมติฐานว่า (H0) วา่จะยอมรับหรือ
ปฏิเสธ  H0  และมีลกัษณะการทดสอบ 2 แบบคือ  การทดสอบแบบทางเดียว กบัการทดสอบแบบ
สองทาง ดงัท่ีกล่าวไปแลว้  การท่ีผูว้ิจยัจะตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานวา่งนั้น  ข้ึนอยูก่บั
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ  ผลของการอา้งอิง
ค่าสถิติ (ค่าของกลุ่มตวัอยา่ง) ไปยงัค่าพารามิเตอร์ (ค่าของประชากร) โดยการใชส้ถิติอา้งอิงนัน่เอง  
เม่ือสถิติอา้งอิงท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานมีรากฐานมาจากความน่าจะเป็น  การตดัสินใจท่ีจะยอมรับ
หรือปฏิเสธสมมติฐานว่างดงักล่าวนั้น  จึงเป็นเร่ืองของโอกาสหรือความน่าจะเป็นเช่นเดียวกัน  
ความน่าจะเป็นท่ีเกิดข้ึนในการทดสอบสมมติฐานมีดงัน้ี (ไพศาล  วรค า, 2550: 325-360) 
 1. การตดัสินใจผิดพลาด  เป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ
สมมติฐานวา่ง (H0) ท่ีผดิพลาดไปจากความเป็นจริง  อนัเน่ืองมาจากขอ้มูลท่ีรวบรวมมานั้นไม่ได้
เป็นตวัแทนของประชากรอยา่งแทจ้ริง  ท าใหป้ระมาณค่าพารามิเตอร์ไดไ้ม่ถูกตอ้ง  ความผดิพลาด
ในการตดัสินใจน้ีเกิดข้ึนได ้2 ลกัษณะคือ 

     1.1 ความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 (Type  I  Error)  เป็นความผิดพลาดเน่ืองจากผูว้ิจยัไป
ปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) ท่ีถูกตอ้ง  ดงันั้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดมากเกินกว่าท่ีผูว้ิจยัจะ
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ยอมรับได ้ ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติผูว้ิจยัจึงตอ้งก าหนดความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอม
ให้เกิดข้ึนได ้ ซ่ึงเรียกวา่ ระดับนัยส าคัญของการทดสอบ (Significant  Level : α )  ดงันั้น  ในการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติแต่ละคร้ัง  โอกาสหรือความน่าจะเป็นในการเกิดความคลาดเคล่ือน
ประเภทท่ี 1  จึงไม่เกิดระดบันยัส าคญัของการทดสอบ  ส่วนผูว้ิจยัจะก าหนดระดบันยัส าคญัของ
การทดสอบมากหรือนอ้ยเพียงใดนั้น  ข้ึนอยูก่บัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในการน าผลการวิจยัไป
ใช้  เช่น  ในงานวิจยัทางการแพทย ์ ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนอาจมีผลต่อชีวิตของผูป่้วย  จึงยอมให้
ความผดิพลาดเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด  หรือก าหนดระดบันยัส าคญัของการทดสอบใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด  เช่น  
α = .0001  หรือยอมให้เกิดความผิดพลาดข้ึน 1 คร้ังในการทดลอง 10,000 คร้ัง  เป็นตน้  แต่ถา้เป็น
ทางการศึกษาซ่ึงผลจากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไม่ได้รับอนัตรายต่อชีวิตมนุษย ์ อาจยอมให้เกิด
ความคลาดเคล่ือนข้ึนไดไ้ม่เกิน 5% หรือ 1% โดยก าหนดนัยส าคญัของการทดสอบท่ีระดบั .05  

หรือ  .01  เป็นตน้ 

     1.2 ความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 2  (Type  II  Error)  เป็นความผิดพลาดเน่ืองจากผูว้ิจยั
ไปยอมรับสมมติฐานวา่ (H0) ท่ีผดิ  การควบคุมไม่ใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนประเภทน้ีในระดบัท่ีเกิด
กว่าผูว้ิจยัจะยอมรับไดโ้ดยการก าหนดระดบันยัส าคญัของการทดสอบเป็น    ซ่ึงหมายถึงโอกาส
หรือความน่าจะเป็นสูงสุดในการเกิดความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 2  หลกัการในการก าหนดระดบั
นยัส าคญัของการทดสอบ    ก็เป็นเช่นเดียวกนักบัการก าหนด α 

 ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  ผู ้วิจ ัยจะต้องเลือกก าหนดระดับนัยส าคัญของ          
การทดสอบเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงระหว่าง α  กบั     จะก าหนดพร้อมกนัทั้งสองอย่างไม่ได ้ 
เพราะความคลาดเคล่ือนทั้งสองประเภทน้ีจะแปรผกผนัซ่ึงกนัและกนั  ถา้ผูว้ิจยัลดค่า α  ให้นอ้ยลง  
เพื่อใหโ้อกาสเกิดความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 นอ้ยลง  โอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 2  
จะเพิ่มข้ึนหรือค่า    จะมีค่ามากข้ึน  ในท านองเดียวกนัหากลดค่า   ลง  เพื่อให้โอกาสเกิดความ
คลาดเคล่ือนประเภทท่ี 2 นอ้ยลง  โอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1  จะเพิ่มข้ึน  หรือ α  มี
ค่ามากข้ึนนั่นเอง  โดยทัว่ไปแล้ว  ในการวิจยัทางการศึกษาจะนิยมควบคุมความคลาดเคล่ือน
ประเภทท่ี 1 มากกว่าความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 2  นั่นคือยอมให้เกิดความผิดพลาดจาก            
การยอมรับสมมติฐานวา่งท่ีผิด  แต่ไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดจากการปฏิเสธสมมติฐานวา่งท่ีถูก  
ซ่ึงมกัจะเปรียบกบัการปรักปร าคนบริสุทธ์ิว่ากระท าความผิด (ปฏิเสธสมมติฐานว่างท่ีถูก)  ซ่ึง
รุนแรงกวา่การปล่อยคนผดิใหล้อยนวล (ยอมรับสมมติฐานวา่งท่ีผดิ) 
 2. การตดัสินใจถูกตอ้ง  ในกรณีท่ีผูว้ิจยัท าการทดสอบสมมติฐานทางสถิติแลว้  ผลการ
ตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานวา่งนั้นเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งตามความเป็นจริง  มีความ
เป็นไปไดใ้น 2 กรณีเช่นเดียวกบัการเกิดความคลาดเคล่ือน ดงัน้ี 
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      2.1 ระดบัความเช่ือมัน่ (Confident  Level) หมายถึง  ความน่าจะเป็นในการตดัสินใจ
ยอมรับสมมติฐานวา่ง (H0) ท่ีถูกตอ้ง  เม่ือผูว้จิยัก าหนดระดบันยัส าคญัของการทดสอบเป็น α  นัน่ก็
หมายความว่า  ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนมีไม่เกิน α  ผูว้ิจยัจึงมีความเช่ือมัน่ไดว้่าตดัสินใจได้
ถูกตอ้งในระดบั 1 – α (ความน่าจะเป็นมีค่าสูงสุดเท่ากบั 1) เช่น  ผูว้ิจยัท าการทดสอบสมมติฐานท่ี
ระดบันยัส าคญั .05 ผูว้จิยัจะมีความเช่ือมัน่ท่ีระดบั .95  หรือมีความเช่ือมัน่ 95% 

      2.2 อ านาจการทดสอบ (Power of Test) หมายถึง  ความน่าจะเป็นในการตดัสินใจ
ปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) ท่ีผิด  เม่ือผูว้ิจยัควบคุมความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 2 หรือป้องกนั       
การยอมรับสมมติฐานวา่งท่ีผิดโดยก าหนดระดบันยัส าคญัของการทดสอบไวท่ี้   ความน่าจะเป็น
ในการปฏิเสธสมมติฐานว่างท่ีผิดหรืออ านาจการทดสอบจะมีค่าเท่ากับ 1-   ซ่ึงถือว่าเป็น
ความสามารถอย่างหน่ึงของสถิติทดสอบท่ีสามารถแยกแยกความผิด-ถูกของสมมติฐานว่าง          
ได ้ ดงันั้นหากมีสถิติหลายตวัท่ีสามารถทดสอบสมมติฐานเดียวกนัได ้ ก็ควรเลือกใชส้ถิติท่ีมีอ านาจ
การทดสอบสูง  การตดัสินใจในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติทั้ง 4  กรณีดงัท่ีกล่าวมาแลว้  สรุป
ไดด้งัตาราง 10.1 

 

ตารางท่ี 10.1  การตดัสินใจในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

 

ความเป็นจริง 

การตัดสินใจ 

สมมติฐานว่าง (H0) ถูกต้อง สมมติฐานว่า (H0) ผดิ 

ปฏิเสธสมมติฐานว่า (H0) ความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1  
(Type  I  Error) หรือ 

ระดบันยัส าคญัเท่ากบั α 

ตดัสินใจถูก 

มีอ านาจการทดสอบเท่ากบั 

1 -   

ยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) ตดัสินใจถูก 

มีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 

1 - α 

ความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 2 

(Type  II  Error) หรือ  
ระดบันยัส าคญัเท่ากบั   

 

ขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐาน 

 ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมีขั้นตอนในการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

 1. ตั้งสมมติฐานทางสถิติ  เป็นการแปลงสมมติฐานการวจิยัใหเ้ป็นสมมติฐานทางสถิติ  โดย
ตั้งสมมติฐานวา่งและสมมติฐานทางเลือกคู่กนัเสมอ 
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 2. เลือกสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบและค านวณค่าสถิติ  เป็นการเลือกสถิติทดสอบท่ีเหมาะสม
ในการทดสอบสมมติฐาน  โดยค านึงถึงลักษณะข้อมูลท่ีรวบรวมมา  ข้อตกลงเบ้ืองต้น (Basic  

Assumptions)  ของสถิติท่ีใช ้ ท าการตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้และค านวณค่าสถิติ 

 3. ก าหนดระดบันยัส าคญัของการทดสอบ ผูว้ิจยัเป็นผูก้  าหนดระดบันยัส าคญัท่ีเหมาะสม
ในการทดสอบสมมติฐานแต่ละคร้ัง  ซ่ึงโดยทัว่ไปในการวิจยัทางการศึกษานิยมก าหนดนยัส าคญั
ของการทดสอบไวท่ี้ระดบั .05 หรือ .01 

 4. หาค่าวกิฤตและบริเวณวิกฤติ  เม่ือผูว้ิจยัก าหนดระดบันยัส าคญัของการทดสอบแลว้  จะ
สามารถหาค่าวิกฤต (Critical  Value) ของการแจกแจงค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบตามระดบั
นยัส าคญัท่ีก าหนดได ้ โดยการเปิดตารางส าเร็จรูป  หรือค านวณจากโปรแกรมท่ีมีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป  
เช่น  Microsoft  Excel  เป็นตน้  เม่ือได้ค่าวิกฤตแลว้ผูว้ิจยัควรก าหนดบริเวณวิกฤต (Critical  

Region) เพื่อความชดัเจนในการใชป้ระกอบการตดัสินใจ  การก าหนดบริเวณวกิฤตมีลกัษณะดงัน้ี 

      4.1 กรณีการทดสอบแบบสองทาง (Two-tailed  Test)  บริเวณวิกฤตจะอยูป่ลายทั้งสอง
ขา้งของโคง้การแจกแจง  โดยแต่ละขา้งจะมีพื้นท่ีของความน่าจะเป็นเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของระดบั
นยัส าคญัของการทดสอบ (α) และมีค่าวิกฤตเป็นค่าท่ีใชแ้บ่งเขต (ดงัแผนภาพ 12.1) พื้นท่ีไดโ้คง้
การแจกแจงทั้งหมดแทนค่าความน่าจะเป็นสูงสุดซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1  เม่ือผูว้ิจยัก าหนดระดบันยัส าคญั
ของการทดสอบเป็น α  บริเวณวกิฤตทั้งหมดจะมีพื้นท่ีเท่ากบัระดบันยัส าคญัของการทดสอบ  และ
เม่ือใช้การทดสอบแบบสองทาง  บริเวณวิกฤตจะอยู่ปลายทั้งสองของโคง้การแจกแจง (บริเวณท่ี   
แรเงา)  โดยแต่ละปลายจะมีพื้นท่ีเป็น α/2  ซ่ึงเม่ือรวมกนัทั้งสองขา้งก็จะมีค่าเท่ากบั  α  ส่วนพื้นท่ี
ท่ีไม่ไดแ้รเงาจะมีค่าเป็น 1-α  ซ่ึงก็คือระดบัความเช่ือมัน่นัน่เอง 

  

 บริเวณวกิฤต = α/2     บริเวณวกิฤต = α/2 

 

 

         0 

       ค่าวกิฤต            ค่าวกิฤต 

 

ภาพท่ี  10.1  เขตวกิฤตส าหรับการทดสอบแบบสองทาง 
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       4.2 กรณีทดสอบแบบทางเดียว (Two – tailed  test)  บริเวณวกิฤตจะอยูป่ลาย
ดา้นใดดา้นหน่ึงของโคง้การแจกแจง (ดงัแผนภาพ 10.2 )  และมีพื้นท่ีเป็น α (ส่วนท่ีแรเงา)  โดย
บริเวณวกิฤตจะอยูด่า้นใดนั้นข้ึนอยูก่บัสมมติฐานทางเลือกวา่ผูว้จิยัตั้งไวอ้ยา่งไร เช่น H1 :µ1 < µ2  

ผลต่างของค่าเฉล่ีย (µ1 - µ2 )  จะมีค่าเป็นลบ  ก็ใชบ้ริเวณวิกฤตดา้นลบ  ซ่ึงค่าวกิฤตจะเป็นลบดว้ย  
เป็นตน้ 

      

บริเวณวกิฤต = α 

 

 

          

 

   0     ค่าวกิฤต  ค่าวกิฤต            0 

 

ภาพท่ี  10.2 บริเวณวกิฤตส าหรับการทดสอบแบบทางเดียว 

 

  5. ตดัสินใจทางสถิติ  เป็นการตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0)  

โดยการเปรียบเทียบค่าสถิติทดสอบ  (ค่าท่ีไดจ้ากการค านวณในขอ้ 2 )  กบัค่าวิกฤต  ถา้ค่าสถิติท่ี
ค  านวณไดต้กอยูใ่นบริเวณวกิฤต  จะตอ้งตดัสินใจปฏิเสธสมมติฐานวา่ง (Reject  H0 )  แต่ถา้ค่าสถิติ
ท่ีค  านวณไดต้กอยูน่อกบริเวณวกิฤตหรืออยูใ่นช่วงความเช่ือมัน่  จะตอ้งตดัสินใจยอมรับสมมติฐาน
วา่ง (Accept  H0 ) การท่ีผูว้ิจยัตดัสินใจปฏิเสธสมมติฐานวา่ง (Reject  H0 )  ถือวา่การทดสอบ
สมมติฐานนั้น  มีนยัส าคญัทางสถิติ (Statistical  significance : Sig.)  ซ่ึงหมายความวา่  การปฏิเสธ
สมมติฐานว่างนั้นเกิดจากความแตกต่างกนัของส่ิงท่ีเราทดสอบอย่างแทจ้ริง (เน่ืองจาก H0  ตั้งใน
ลกัษณะท่ีไม่มีความแตกต่าง)  ไม่ใช่เกิดจากความคลาดเคล่ือน  หรือหมายความว่า  เม่ือน าส่วนท่ี
เป็นความคลาดเคล่ือนออกไปแลว้ก็ยงัพบวา่มีความแตกต่างกนั 

              6. แปลความหมาย  เป็นการน าผลการตดัสินใจไปแปลความหมายกลับไปสู่
สมมติฐานการวจิยั เพื่อลงขอ้สรุปในการวจิยัต่อไป 
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2  การทดสอบสมมติฐานเกีย่วกบัการทดสอบค่าเฉลีย่ของกลุ่มประชากร 

 1.  กรณทีีม่ีตัวแปรตามเพยีงตัวเดียว (Univariate) ไดแ้ก่  
 1.1 สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐานเกีย่วกบัความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่กลุ่มเดียว 

ในกรณีท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งเดียวเป็นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง ( X ) 
กบัค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร  

0
 หรือ ค่าคงท่ีค่าใดค่าหน่ึง (สมประสงค ์ เสนารัตน์, 2556: 

131-152) 
 สมมติฐาน 

0 0
H :    

  1 0
H :   หรือ 

0
  หรือ 

0
   

       1.1.1 กรณีทราบความแปรปรวนของกลุ่มประชากร ( 2
)  ใชส้มการ 1 

                 ใชสู้ตร  Z= 
             N(0,1)      (1) 

            
            เม่ือ X    แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

       แทน    ค่าเฉล่ียของประชากร 

   n    แทน    จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

       แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

 1. กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบสุ่มท่ีไดรั้บการสุ่มมาจากกลุ่มประชากรท่ีมี 

การแจกแจงเป็นโคง้ปกติ 

 2. ค่าของตวัแปรตามท่ีไดม้าแต่ละหน่วยนั้นเป็นอิสระต่อกนั 

  3. ทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากร 

ตวัอย่างท่ี 10.1 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ไดน้ าแบบทดสอบมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 55 และมีค่าความแปรปรวนเท่ากบั 6 ไปทดสอบกบันกัเรียนท่ีสุ่มมาไดจ้  านวน 
42 คน อยากทราบว่านนักเรียนกลุ่มน้ีมีคะแนนเฉล่ียแตกต่างจากเกณฑ์ปกติหรือไม่ท่ีระดับ
นยัส าคญั .01 โดยนกัเรียนแต่ละคนไดค้ะแนนดงัน้ี 

42 45 71 60 65 70 35 66 45 45 65 77 49 67 45 60 65 46 65 50 52 

80 65 67 54 75 65 81 72 71 59 80 50 45 48 58 60 46 57 75 58 69 
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วธีิท า 

1. ก าหนดสมมุติฐาน                     

2. ก าหนดระดบันยัส าคญัเท่ากบั .01 

3. ค านวณค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้มการ 9.1     ̅       

 

โดยท่ี  ̅  ∑                     

 

                แทนค่าในสมการไดด้งัน้ี 

 

                   

4. หาค่าวกิฤตโดยการเปิดตารางสถิติ Z ท่ี      เป็นการทดสอบแบบสองทาง 

โดยพิจารณาค่า Z ไดจ้ากการน าพื้นท่ีคร่ึงหน่ึงใตโ้คง้ปกติดว้ยระดบันยัส าคญัหารดว้ย 2 (กรณี
ทดสอบทางเดียวไม่ตอ้งหาร) ดงันั้น                ไดค้่า Z.01/2 เท่ากบั ±2.58 

5. สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานโดยพิจารณาจากค่า Z ท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบ
ค่าวิกฤติ พบว่า ค่า Zค านวณ มีค่าเท่ากบั 5.40 มากกว่าค่าวิกฤต Z.01/2 เท่ากบั 2.58 ดงันั้นจึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน          ยอมรับ          สรุปผลไดว้า่ คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการทดสอบ
นกัเรียนกลุ่มน้ีแตกต่างจากคะแนนเฉล่ียตามเกณฑป์กติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

1.1.2 กรณีไม่ทราบความแปรปรวนของกล่มประชากร      ใชส้มการ 2 ดงัน้ี    ̅       , df = n-1                                                  (2) 

เม่ือ n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

    ̅ แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

     แทน ค่าเฉล่ียของประชากร  
   S แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 
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ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าโดยการสุ่มจากกลุ่มประชากรท่ีมีการแจกแจงเป็นโคง้ปกติ 

2. ค่าของตวัแปรตามแต่ล่ะหน่วยเป็นอิสระต่อกนั 

3. ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากร 

                ตวัอย่างท่ี 10.2 ผูส้อนรายวิชาสถิติวิจยัได้ท าการทดสอบนักศึกษาจ านวน 36 คน โดย
คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบเท่ากบั 60 คะแนน นกัศึกษาห้องน้ีไดค้ะแนน
เฉล่ีย 65 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 12 ผูส้อนจึงตอ้งการทดสอบวา่คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษา
ห้องน้ีสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หรือไม่ โดยนกัเรียนแต่ละคนได้
คะแนนดงัน้ี 

 

55 45 65 75 48 60 50 66 58 55 65 77 85 67 70 85 65 57 

65 49 52 80 60 88 75 75 85 81 72 65 80 60 50 55 62 52 

วธีิท า 

1. ก าหนดสมมุติฐาน                  60  

2. ก าหนดระดบันยัส าคญัเท่ากบั .05 

3. ค  านวณค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้มการ  2    ̅       , df = n-1      

โดยท่ี  ̅                   แทนค่าในสมการดงัน้ี              , df = 36-1 = 35 

     = 3.33 

4. หาค่าวกิฤตโดยการเปิดตารางสถิติ t ท่ี         เป็นการทดสอบแบบทางเดียว 
ไดค้่า t.05,35 เท่ากบั 1.69 

5. สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานโดยพิจารณาจากค่า t ท่ีได้จากการค านวณ
เปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต พบวา่ ค่า tค านวณ เท่ากบั 3.333 มากกวา่ค่าวกิฤต t.05,3335 เท่ากบั 1.69 ดงันั้นจึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน           ยอมรับ        60 สรุปผลได้ว่า คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากกลุ่ม
ตวัอยา่งสูงกวา่คะแนนเฉล่ียตามเกณฑท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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1.2  สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มสองกลุ่ม 

ในกรณีท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มเป็นอิสระจากกนั และกลุ่มตวัอยา่งเดียววดัสองคร้ัง (ไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน) เป็นการทดสอบสมมุติฐานเพื่อหาความแตกต่างระหว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างกลุ่ม
ตวัอยา่งหรือค่าเฉล่ียก่อน   ̅   กบัค่าเฉล่ียของกลุมตวัอยา่งท่ี 2 หรือค่าเฉล่ียหลงั   ̅   โดยตั้ง
สมมุติฐานทางสถิติ ดงัน้ี                      หรือ           หรือ           

        1.2.1 การทดสอบกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Two independent sample 

test) แยกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1) กรณีทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้งกลุ่มประชากรทั้งสองกลุ่ม
ใช ้Z-test ใชส้มการ  3 ดงัน้ี      ̅   ̅  √           

                                          (3)  

 

เม่ือ n1 แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 

   n2 แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 

    ̅  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 

    ̅  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 

       แทน ความแปรปรวนของประชากรกลุ่มท่ี 1 

       แทน ความแปรปรวนของประชากรกลุ่มท่ี 2 

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

1. กลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยการสุ่มจากกลุ่มประชากรท่ีมีการแจกแจงเป็นโคง้ปกติ 

2. ค่าของตวัแปรตามแต่ละหน่วยนั้นเป็นอิสระต่อกนั 

3. ทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้งสองกลุ่ม 
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               ตวัอย่างท่ี 10.3 ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ท าการทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชาย จ านวน 65 คน ๆดค้ะแนนเฉล่ีย 54 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10 และทดสอบ
นกัเรียนหญิงจ านวน 57 คน ไดค้ะแนนเฉล่ียได ้45 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8 จงทดสอบวา่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงแตกต่างกนัหรือไม่ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

วธีิท า 

1. ก าหนดสมมุติฐาน                        

2. ก าหนดระดบันยัส าคญัเท่ากบั .05 

3. ค านวณค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้มการ  3     ̅   ̅  √           
 

โดยท่ี  ̅       ̅                             
แทนค่าในสูตรดงัน้ี          √               

              =5.52 

4. หาค่าวิกฤตโดยการเปิดตารางสถิติ Z ท่ี        เป็นการทดสอบแบบทางเดียว 
ไดค้่า Z.05/2 เท่ากบั ±1.69 

5. สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานโดยพิจารณาจากค่า Z ท่ีได้จากการค านวณ
เปรียบเทียบกบัค่าวิกฤต พบวา่ ค่า Zค านวณ เท่ากบั 5.52 มากกวา่ค่าวิกฤต Z.01/2 เท่ากบั 1.69 ดงันั้นจึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน            ยอมรับ           สรุปผลไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงแตกต่างกนัหรือไม่ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

2) กรณีไม่ทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากรกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือทั้งสองกลุ่ม 

จะต้องทอสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ งสองกลุ่มด้วยการสอบ
สมมุติฐาน         หรือไม่โดยใช ้F-test (        )โดย        และแยกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี  

       2.1) ถา้กลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มมีความแปรปรวนเท่ากนั           ใช ้t-test แบบ 
Pooled Variance t-test ใชส้มการ 4  ดงัน้ี  
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    ̅   ̅     (        )  , df = n1 +  n2 – 1  (4)  

 

เม่ือ                                      

n1 แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 

n2 แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 

วธีิท า 

1. ก าหนดสมมุติฐาน                   

2. ก าหนดระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.5 

3. ค านวณค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้มการ  4 

 

 

t = 
   ̅    ̅   ̅√   (        )  ,      = 

                                               (5) 

 

โดยท่ี  ̅   = 4.70 ,  ̅   = 6.70,    =1.77,    = 2.41,    =10,    =10 

แทนค่าในสูตร 

     t = 
            √    (        )   

       = -2.12 

4. หาค่าวกิฤติโดยการเปิดตารางสถิติ t ท่ี           เป็นทดสอบสองทางได้
ค่า =         เท่ากบั   2.10 

5. สรุปผลการทดลองโดนพิจารณาจากค่า z ค านวณเปรียบเทียบค่าวกิฤตพบวา่ ค่า   ค านวณ    เท่ากบั -2.12 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่าวกิฤต          เท่ากบั -2.10 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐาน           ยอมรับ          สรุปผลไดว้า่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนทั้งสองหอ้งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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    1.2.2  การทดสอบกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั หรือสองกลุ่มท่ีสัมพนัธ์กนั 
(Two dependent sample test) โดยความไม่เป็นอิสระต่อกนัหรือมีความสัมพนัธ์กนัมีลกัษณะส าคญั 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลสองกลุ่มท่ีวดัจากกลุ่มเดียวกนัสองคร้ัง เช่น สอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest -

Posttest) การสอบซ ้ า(Test-retest) คะแนนก่อนเรียนและหลงัการไดรั้บการฝึก(Before-after)หรือ
ขอ้มูลสองกลุ่มท่ีมีลกัษณะส าคญับางประการเหมือนกนัเป็นคู่ๆ เช่น สองกลุ่มท่ีสุ่มจากแฝดเป็นคู่ 
เป็นตน้ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใชส้มการ 6 ดงัน้ี 

   t =
 ̅      หรือ t= ∑ √ ∑    ∑       , df = n-1                                      (6) 

 

เม่ือ     ̅   = 
∑    และ    = √ ∑    ∑          

 d      แทน   ความแตกต่างของค่าของตวัแปรตามแต่ละคู่ 
 n      แทน   จ  านวนคู่ 
  ̅     แทน   ค่าเฉล่ียของ d. 

      แทน   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ d 

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

1.กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บเลือกแบบสุ่ม 

2.ความแตกต่างระหวา่งค่าตวัแปรตามของแต่ละคู่มีการแจกแจงเป็นโคง้ปกติ 

3.ค่าตวัแปรตามระหวา่งคู่เป็นอิสระต่อกนั 

              ตวัอยา่งท่ี 10.5 ครูไดท้  าการทดสอบความรู้วชิชาวทิยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียนของ
นกัเรียนจ านวน 25 คน ครูอยากทราบวา่นกัเรียนมีความรู้วิชาวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หรือไม่ โดยนกัเรียนแต่ละคนไดค้ะแนนดงัน้ี 

คะแนน/คนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ก่อนเรียน 15 16 18 19 20 20 20 21 22 23 23 24 24 25 26 

หลงัเรียน 32 34 35 38 37 37 38 40 42 42 43 43 45 46 44 

 

คะแนน/คนท่ี 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ก่อนเรียน 27 28 29 30 33 31 32 31 31 28 

หลงัเรียน 43 43 47 48 49 47 45 45 46 44 
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วธีิท า 

1. ก าหนดสมมุติฐาน                          

2. ก าหนดระดบันยัส าคญัเท่ากบั .05 

3. ค านวณค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้มการ 6 

  

t =
 ̅         เม่ือ     ̅   = 

∑    และ    = √ ∑    ∑          

 

 ค านวณค่าต่างๆ ในตารางดงัน้ี 

คน
ท่ี 

คะแนนสอบ ผลต่าง 

d 

 ผลต่าง        

คนท่ี คะแนนสอบ ผลต่าง 

d 

 ผลต่าง        ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

1 15 32 17 289 14 25 46 21 441 

2 16 34 18 324 15 26 44 18 324 

3 18 35 17 289 16 27 43 16 256 

4 19 38 19 361 17 28 43 15 225 

5 20 37 17 289 18 29 47 18 324 

6 20 37 17 289 19 36 48 18 324 

7 20 38 18 324 20 33 49 16 256 

8 21 40 19 361 21 31 47 16 256 

9 22 42 20 400 22 32 45 13 169 

10 23 42 19 361 23 31 45 14 196 

11 23 43 20 400 24 31 46 15 225 

12 24 43 19 361 25 28 44 16 256 

13 24 45 20 441 รวม 437 7,741 
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   เม่ือ     ̅   = 
∑                 จะได ้  ̅   = 

          = 17.48    = √ ∑    ∑                 จะได ้   = √                        

               = √                 

             =       

             = 2.064 

แทนค่าในสูตร t =  ̅          จะได ้t =                

          t =            

           t = 42.35 

4. หาค่าวิกฤตโดยการเปิดตารางสถิติ t ท่ี         เป็นการทดสอบแบบทาง
เดียว ไดค้่า         เท่ากบั 1.71 

5. สรุปผลการทดลองสมมุติฐานโดยพิจารณาโดยพิจารณาจากค่า t ค  านวณ
เปรียบเทียบกบัค่าวิกฤต  พบวา่ค่า t ค านวณค่า (42.35) มีค่ามากกวา่วิกฤต(1.71)  ดงันั้นจึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน          ยอมรับ         สรุปผลไดว้่า  นกัเรียนมีความรู้วิชา
วทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  1.3 สถิติท่ีใช้ในทดลองสมมุติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตั้งแต่
สองกลุ่มข้ึนไป 

     1.3.1 กรณีตวัแปรอิสระหน่ึงตวัและตวัแปรตามหน่ึงตวั เช่น นกัวิจยัสนใจท่ีจะท าการ
ทดลองวิธีการสอน 3 วิธี กับความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียนจ านวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในรายวิชาคณิตศาสตร์จึงไดอ้อกแบบการทดลองโดยสุ่มนกัเรียนมาจ านวน 60 
คน และสุ่มสุ่มคนเขา้กลุ่ม 3 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน โดยสร้างเง่ือนไขใหก้ลุ่มกลุ่มท่ี 1 เรียนดว้ยวิธีการ
สอนแบบท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 เรียนดว้ยวิธีการสอนแบบท่ี 2  และกลุ่มท่ี 3 เรียนดว้ยวิธีการสอนแบบท่ี 3 
ซ่ึงวธีิการสอนทั้ง 3 แบบ มีลกัษณะท่ีแตกต่าง สามารถออกแบบการทดลองไดด้งัภาพประกอบ 10.1 
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วธีิสอนท่ี 1 วธีิสอนท่ี 2 วธีิสอนท่ี 3 

นกัเรียนห้องท่ี 1(     ) นกัเรียนห้องท่ี 1(     ) นกัเรียนห้องท่ี 1(     ) 
 

ภาพประกอบ 10.1 แบบแผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีเกิดจากผลของการ
สอน 3 วธีิ 

 จากแบบแผนการทดลองเป็นการเปรียบเทียบวิธีสอนสามวิธีโดยในแต่วิธีนกัเรียน
กลุ่มละ 20 คน ในการทดสอบสมมุติฐานใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Analysis 

of  variance : ANOVA ) ดว้ยสถิติ F-test โดยตั้งสมมุติฐานทางสถิติ ดงัน้ี (Kirk,1968: 101)                                                                    มีค่าสถิติของกลุ่มประชากรอย่างน้อยหน่ึงคู่ท่ีมีความแตกต่าง
กนั 

สถิติทดสอบ f-test ใชส้มการ 7 ดงัน้ี (Kirk,1968: 48-50)                   ∑  ∑  (      ̅  )  ∑  ∑  (    )  (∑  ∑      )    =∑       (∑      )         ∑  (      ̅  )  ∑  ((∑      )  )  (∑   (∑      )  ) 

     ∑       ∑  (∑      )               df = p-1,n-p 

 เม่ือ     n   แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

                        p   แทน  จ านวนกลุ่ม 

การใชส้มการในการค านวณการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  สามารถด าเนินการตาม
สมการท่ีกล่าวมาแลว้จากนั้น น าค่าท่ีไดม้าจดัลงในตารางตามสมการต่างๆ ดงัตาราง 10.2 

ตารางท่ี 10.2 สูตรท่ีใชใ้นการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

แหล่งความแปรปรวน       SS                  df                          Ms                               F 

ระหวา่งกลุ่ม                                                                                
ภายในกลุ่ม                                            )                         
รวม                                                      1 

ถา้ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มก็จะตอ้งทดสอบความแตกต่างต่อไปเพื่อดูวา่ ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่าง  แต่ถา้ผล         

,          
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การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มก็
ไม่ตอ้งทดสอบต่อไป  แสดงวา่ไม่มีค่าเฉล่ียคู่ใดท่ีแตกต่างกนั 

 วิธีการทางสถิติท่ีใช้ทดลองความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียภายหลงัการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน(Post-hoc tests) ใชท้ดสอบเปรียบเทียบเชิงซ้อน(Multiple Comparison tests) ซ่ึงมีวิธีอยู่
(สมบติั  ทา้ยเรือค า, 2551: 156)แต่วิธีท่ีไดรั้บความนิยมและควบคุมความคลาดเคล่ือนไดดี้  ไดแ้ก่ 
วธีิของ Tukey  และ Scheffe’ วธีิของ Tukey ใชใ้นกรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มเท่ากนั ส่วนวิธีของ 

Scheffe’ ใชไ้ดท้ั้งกรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งเท่ากนัและไม่เท่ากนั (ทรงศกัด์ิ  ภูสีอ่อน, 2551: 164) 
                 ตวัอยา่งท่ี 10.5 นกัวจิยัท่ีสนใจท่ีจะทดลองวิธีการสอน 3 วิธี  กบัความสามารถในการคิด
ค านวณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ จึงไดอ้อกแบบการทดลองโดย
สุ่มนกัเรียนจ านวน 24 คน และสุ่มคนเขา้กลุ่ม 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน โดยสร้างเง่ือนไขให้กบักลุ่มท่ี 1 
เรียนดว้ยวธีิการสอนแบบบรรยาย กลุ่มท่ี 2 เรียนดว้ยวธีิการสอนแบบสาธิต  และกลุ่มท่ี 3 เรียนดว้ย
วธีิการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซ่ึงวธีิการสอนทั้ง 3 แบบมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ไดผ้ลการทดลอง
ดงัตาราง จงทดสอบสมมุติฐานวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทั้ง 3 กลุ่ม มีความสามารถในการ
คิดค านวณแตกต่างกนัหรือไม่ ท่ีระดบันยัส าคญั .01 

 

วธีิการสอน 

แบบบรรยาย แบบสาธิต แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

3 4 7 

6 5 8 

3 4 7 

3 3 6 

1 2 5 

2 3 6 

2 4 5 

2 3 6 
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วธีิท า 

1. ก าหนดสมมุติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี                          
2. ก าหนดระดบันยัส าคญัเท่ากบั .01 

3. ค านวณค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้มการ 9.7                                   

 

เน่ืองจากการค านวณมีความซบัซอ้นจึงไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ โปรแกรม SPSS for windows ซ่ึงจะใหผ้ลการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ดงัภาพท่ี 10.3 

One way 

ANOVA 

VAR00001 

 Sum of 

Sguares df Mean Sguare F Sig. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

54.333 

29.000 

83.333 

2 

21 

23 

27.167 

1.381 

19.672 .000 

 

ภาพท่ี 10.3 การวเิคราะห์ผล One Way ANOVA 

 

จากภาพท่ี 10.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ค่าค านวณ F เท่ากับ 
19.672 เม่ือน ามาเทียบกบัค่าวิกฤตโดยการเปิดตารางสถิติ F ท่ี F.05,(2,21) ตรง dfA = 2 ตดักบั dfW = 21 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ไดค้่า F เท่ากบั 3.47 (ถา้พิจารณาท่ีระดบันยัส าคญั .01 จะไดค้่า F = 5.78 ) ซ่ึง
ค่าค านวณมีค่ามากกวา่ค่าวิกฤต จึงปฏิเสธสมมุติฐาน            ยอมรับ           ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่วิธีการสอนต่าง ๆ ส่งผลต่อการคิดค านวณของนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  

จากสรุปดงักล่าว จะตอ้งด าเนินการทดสอบต่อไปวา่ วิธีสอนคู่ใดแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติโดยท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ระหวา่ง
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กลุ่มท่ีใช้วิธีการสอนต่างกนั ซ่ึงการทดสอบความแตกต่างมีหลายวิธี ไดแ้ก่ วิธีของตูกี Tukey – 

Kramer test วิธีของ     นิวแมน-คิลส์  (Newman-keuls test method) วิธีเชฟเฟ (Scheffe’s S. test) วิธี
ของฟิชเชอร์ (Fisher – Harter testy) เป็นตน้ แต่วิธีการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีนิยมใช้
มากท่ีสุด คือ วิธีเชฟเฟ (Scheffe’s S. test) ซ่ึงการวิเคราะห์ความแตกต่างจะน าเสนอไวใ้นการ
วเิคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรม SPSS ดงัภาพท่ี 10.3 

Post Hoc  

Multiple comparisons  

VAR00001 

Scheffe 

(I) 

VAR0 

0004 

(J) 

VAE0 

0004 

Mean 

Differennce (I-

J) 

Stg. Error Sig. 95% Confldence Interval 

Lower 

Bound 

Upper Bound 

1 2 

3 

-.75000 

-3.50000’ 
.58757 

.58757 

.456 

.000 

-2.2972 

-5.0472 

.7972 

-1.9528 

2 1 

3 

-.75000’ 
-2.75000’ 

.58757 

.58757 

.456 

.000 

-.7972 

-4.2972 

2.2972 

-1.2028 

3 1 

2 

3.50000’ 
2.75000’ 

.58757 

.58757 

.456 

.000 

1.9528 

1.2028 

5.0472 

4.2972 

*The mean difference is significant at the 0.05 level 

 

ภาพท่ี 10.4 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างดว้ยวธีิการของ วธีิเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

จากภาพท่ี 10.4 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของ วธีิเชฟเฟ (Scheffe’)จะ
แสดงความแตกต่างโดยพิจารณาจากดอกจนัทร์(*) ซ่ึงในท่ีน้ีมี 2 คู่ คือ วธีิการสอนแบบท่ี 1 กบัแบบ
ท่ี 3 และวธีิการสอนแบบท่ี 3 กบัแบบท่ี 2 

 1.3.2 กรณีตวัแปรอิสระสองตวัและตวัแปรตามหน่ึงตวั เช่น เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของนกัเรียนชายและหญิงท่ีไดรั้บการสอน 2 
แบบ แสดงแผนการทดลองไดด้งัภาพประกอบ 10.5 
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  วธีิสอน 

  7E 5E 

เพศ 
ชาย n1 = 15 n2 = 15 

หญิง n3 = 15 n4 =15 

 

ภาพท่ี 10.5 แบบแผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเกิดจากผลของ
การสอน 2 วธีิ ในนกัเรียนชายและหญิง 

 จากภาพท่ี 10.5 แสดงถึงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากวิธีการสอน 2 วิธี และ
เพศชายกบัเพศหญิง  ซ่ึงแต่ละกลุ่มย่อยมีนกัเรียนกลุ่มละ 15 คน ในการทดสอบสมมุติฐานในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง(Two- way analysis of variance : two- way ANOVA) ซ่ึง
เป็นการศึกษาผลของปฏิสัมพนัธ์ร่วม(Interaction effect) ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีน ามาศึกษาทั้งสอง
ตวั (วิธีการสอน 2 วิธี) ซ่ึงถา้ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าไม่มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั แสดงวา่ตวั
แปรอิสระทั้งสองท่ีศึกษาจะเป็นอิสระซ่ึงกนัและกนั(ส่งผลต่อตวัแปรอิสระตามโดยอิสระ) แต่ถา้ผล
การทดสอบพบวา่มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั แสดงวา่ตวัแปรอิสระทั้งสองตวั 

การทดสอบสมมติฐานเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ของประชากร 

 สถิติหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรไดแ้ก่ สหสัมพนัธ์อย่างง่าย สหสัมพนัธ์ระหว่าง
อันดับ สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression)  
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์อิทธิพลหรือการวิเคราะห์เส้นทาง 
(Path Analysis) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 3.1 สหสัมพนัธ์อยา่งง่าย (Simple Correlation) เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง    ตวั
แปร 2 ตวัใดๆ  โดยท่ีก าหนดใหต้วัแปรตวัท่ีหน่ึง เป็น X และตวัแปรตวัท่ีสองเป็น Y โดยท่ีสนใจวา่
มีความสัมพนัธ์กันหรือไม่ และความสัมพนัธ์ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางใด ในการพิจารณาว่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรมีมากน้อยเพียงใดนั้น ทราบได้โดยการค านวณค่า สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient)  ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง (-1) ถึง (+1)  
ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Simple 

Correlation Coefficient) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งอนัดบั ดงัน้ี 
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 3.1.1 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันโปรดกัโมเมนต์ (Pearson Product moment 

Correlation Coefficient) ซ่ึงเป็นดชันีท่ีช้ีให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองชุดหรือสองตวั 
เม่ือตวัแปรทั้งสองนั้นเป็นขอ้มูลมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) ซ่ึงค านวณไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี 

 

ค านวณจากกลุ่มประชากร    

   





       

  

   
xy 2 22   2

N xy  x y
 

N x  X N y y

 

 

ค านวณจากกลุ่มตวัอยา่ง     

   
xy  

2 22   2

n xy  x y
r

n x  X n y y




       

  

   
 

 

เม่ือ 
xy

หรือ rxy แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันโปรดกัโมเมนต ์

 N  หรือ n แทน จ านวนคู่ของประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งตามล าดบั 

 X, Y  แทน ค่าของตวัแปรชุดท่ี 1 และค่าของตวัแปรชุดท่ี 2   

 3.1.2 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อนัดบัหรือสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมนแรงค ์
(Spearman rank Correlation Coefficient) สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมนแรงค ์ เป็นดชันี  ท่ี
ช้ีให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองชุดหรือสองตวั เม่ือตวัแปรทั้งสองนั้นเป็นขอ้มูลชนิด
มาตราเรียงอนัดบั (Ordinal Scale)  

ค านวณจากกลุ่มประชากร  
 

2

s 2   

6 D
1

N N 1
  




 

 

ค านวณจากกลุ่มตวัอยา่ง     
 

2

s 2   

6 D
r 1

n n 1
 




 

 

เม่ือ 
s

 ,
s

r  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมนแรงค ์

 D แทน ความแตกต่างระหวา่งล าดบัท่ีของขอ้มูลสองชุด 

 N , n แทน จ านวนคู่ของประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งตามล าดบั 
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 3.2  สหสัมพนัธ์พหูคูณ (Multiple Correlation) เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งชุด
ตวัแปร X และ ตวัแปร Y ซ่ึงสหสัมพนัธ์พหูคูณเขียนแทนดว้ยตวัย่อ R หรือยอ่ชนิดเต็มรูป เป็น 
Ry,12…k (เม่ือ k แทนจ านวนตวัพยากรณ์หรือตวัแปรอิสระ) สหสัมพนัธ์พหูคูณ ช่วยให้ทราบถึง
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงท่ีเป็นไปไดสู้งสุดระหวา่งกลุ่มของตวัแปรอิสระ (X’s) กบัตวัแปรตาม  
(Y) นั้น 

    R = ryy  

 เม่ือ  y คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัตวัแปรตาม (y) 
   Y คือ X’s combination 

 ค่า R2   เรียกค่าสัมประสิทธ์ิของการท านายจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.00 ถึง 1.00 ไม่มีค่าท่ีเป็นลบ 
(โดยทัว่ไปจะเสนอในรูปร้อยละโดยเอา 100 คูณ R2) เพื่อจะบอกว่าชุดของตวัแปร X สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตวัแปร Y ไดก่ี้เปอร์เซ็นต ์

 3.3.  การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เป็นการหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งชุดของตวั
แปรอิสระกบัตวัแปรตาม หรือตวัแปรเกณฑ์ (ตวัเกณฑ์) เม่ือผูว้ิจยัสนใจว่าตวัแปรอิสระ ท่ีน ามา
ศึกษานั้นสามารถพยากรณ์ตวัแปรตามไดห้รือไม่ วิธีการวิเคราะห์ข้ึนอยูก่บัจ  านวนตวัแปรอิสระ ถา้
มีตวัแปรอิสระเพียง 1 ตวั จะเรียกวา่การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) เป็น
เร่ืองราวของการพยากรณ์ตวัเกณฑ ์1 ตวั และมีตวัพยากรณ์ 1 ตวั เช่น นกัวจิยัตอ้งการพยากรณ์ 

จิตสาธารณะ (Public Mind) จากตวัแปรคุณภาพการสอนของครู เป็นตน้ ส่วนการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) เป็นการพยากรณ์ตวัเกณฑ์ 1 ตวั แต่มีตวัพยากรณ์ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป เช่น 
ผูว้จิยัตอ้งการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Y) โดยใชต้วัพยากรณ์ 3 ตวั  คือ 

ความถนดัทางการเรียน (X1) 

เจตคติต่อการเรียน (X2)    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Y) 

             แรงจูงใจในการเรียน   (X3) 

 เทคนิคของการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณจะช่วยให้ทราบอิทธิพลของตวัแปรอิสระแต่ละ
ตวัและทั้งกลุ่มท่ีมีต่อตวัแปรตาม ในการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งการหา คือ  
  1. สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

  2. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ หรือในรูปคะแนนมาตรฐานหรือทั้งคู่ 
  3. ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ 

             นอกจากนั้นจะตอ้งทดสอบนัยส าคญัของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ อาจทดสอบ
นัยส าคญัของสัมประสิทธ์ิการถดถอย และทดสอบนัยส าคญัของตวัแปรท่ีเพิ่มเขา้มาในสมการ
ถดถอย 
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         3.3.1 ขั้นตอนการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

              3.3.1.1 หาค่า b หาจากสูตร                Y

j j

j
S

b
S

  

เม่ือ 
j

b     แทน   ค่าน ้ าหนักคะแนนหรือสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวั 
พยากรณ์ (ตวัแปรอิสระ) ตวัท่ี j ท่ีตอ้งการหาค่าน ้าหนกัคะแนน 

 
j 

  แทน ค่าน ้าหนกัเบตา้ ของตวัพยากรณ์ (ตวัแปรอิสระ)ตวัท่ี j 
 

Y
S    แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัเกณฑ(์ตวัแปรตาม) 

 
j

S     แทน     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัเกณฑ์(ตวัแปรอิสระ)ตวัท่ี   
   j  

                  3.1.1.2 หาค่า a จากสูตร  a = Y   
1   1   2   2    k   k   

b X b X ... b X    

เม่ือ  a แทน ค่าคงท่ีส าหรับสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

  Y  แทน ค่าเฉล่ียของตวัเกณฑ ์(ตวัแปรตาม) 

    1   2    k   
X ,  X ,  X แทน ค่าเฉล่ียของตวัเกณฑ ์(ตวัแปรอิสระ)  

       ตวัท่ี 1 ถึง k ตามล าดบั
 

    1 ,   2   k   
b b , b  แทน ค่าน ้าหนกัคะแนนของตวัพยากรณ์ 

       ตวัท่ี 1 ถึง k ตามล าดบั 

   k แทน จ านวนพยากรณ์ (ตวัแปรอิสระ) 
                  3.1.1.3 เขียนสมการพยากรณ์ โดยใชค้่า aและ b ท่ีค  านวณมาแลว้ส าหรับ
สมการในรูปคะแนนดิบ และค่า   ส าหรับสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

                 3.1.1.4 หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ โดยใชสู้ตร 

   
y 1

2

1   r
R   + 

y 2
2   r

  +…+
Y k

k  r
  

 เม่ือ 
2

R      แทน     ก าลงัสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหูคูณ 

  1 ,   2   k    
,     แทน  ค่าน ้าหนกัเบตา้หรือสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูป 

  ของคะแนนมาตรฐานของตวัพยากรณ์ตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k         
ตามล าดบั 

  y 1 y 2 Y k
r ,  r ,  r   แทน   สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัเกณฑ ์

  กบัตวั    พยากรณ์ตวัท่ี 1 ถึง k ตามล าดบั 

  k  แทน จ านวนตวัเกณฑ ์(ตวัแปรอิสระ) 
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 หลงัจากไดค้่า 2

R     แลว้ถอดรากท่ีสองก็จะไดส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

         3.1.1.5gทดสอบนยัส าคญัของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เม่ือไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณแล้ว ส่ิงท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงก็คือการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณนั้น ซ่ึงก็คือการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของการถดถอยนัน่เอง 
การทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็นการทดสอบวา่ ตวัเกณฑ์กบั
กลุ่มตวัพยากรณ์นั้นมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงอย่างเช่ือถือได้หรือไม่ โดยมีสมมติฐานหลกัใน 

การทดสอบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัเกณฑ์กบักลุ่มตวัพยากรณ์ หรือเขียนแทน
ดว้ยสัญลกัษณ์ไดว้า่

0  
H  :  0   

 การทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (หรือสัมประสิทธ์ิ 

การถดถอย) การทดสอบโดยใชส้ถิติ F จากสูตร  

  
   

2

2

R    k
F  

1 R /  N k 1


  

ƒ
 

เม่ือ         F แทน ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติจากการแจกแจงแบบ F  

     เพื่อ ทราบความมีนยัส าคญัของ R 

  R แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

  N แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตวัอยา่ง 

  k แทน จ านวนตวัพยากรณ์ (ตวัแปรอิสระ) 

          3.1.2 ขั้นตอนในการทดสอบนยัส าคญั 

      3.1.2.1 ค านวณหาค่า F 

      3.2.2.2 หาค่าวกิฤติของ F จากตารางในภาคผนวก โดยใช ้df1 = k แลว้ df2 = N – k -1 

 และ ท่ีระดบันยัส าคญั    ตามท่ีก าหนดไว ้

      3.2.2.3 เปรียบเทียบค่า F ท่ีค  านวณไดใ้นขั้นท่ี 1 กบัค่าวิกฤติ ถา้ค่า F ท่ีค  านวณไดมี้
ค่ามากกวา่หรือเท่ากบัค่าวิกฤติของ F แสดงวา่ R มีนยัส าคญัก็จะไม่ยอมรับสมมติฐานหลกั  

0
H

ท่ีวา่“ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัเกณฑ์กบักลุ่มตวัพยากรณ์” แต่จะยอมรับสมมติฐาน
ท่ีวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัเกณฑก์บักลุ่มตวัพยากรณ์ เป็นการยอมรับวา่ การถดถอย
ของ Y บน X มีนยัส าคญัทางสถิติ ถา้ค่า F ท่ีค  านวณไดน้อ้ยกวา่ค่าวกิฤตของ F ในตาราง แสดงวา่ R 

ไม่มีนัยส าคญัก็ยอมรับสมมติฐานท่ีว่าไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวัเกณฑ์กับกลุ่ม              
ตวัพยากรณ์หาค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
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   3.2.3.4 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (Standard Errors of Estimate) 

เขียนแทนดว้ยตวัยอ่ SEerror เป็นส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนท่ีเหลือ (ของ d1 หรือ Y-Y) การท่ี
คะแนนสอบจริง (Y) กบัคะแนนพยากรณ์ (Y) ไม่เท่ากนั นบัวา่เป็นความคลาดเคล่ือน ถา้แตกต่าง
กนัมาก SEerror  ก็จะมีค่าสูง ถา้อยูใ่กลเ้คียงกนัก็มีค่าต ่า สูตรมนการหา SEerror คือ 

 

                       SEerror 2
y 1 R

 S


  

 

สรุป 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการหาขอ้สรุปของการวิจยั  หากพิจารณาลกัษณะงานวิจยั  อาจมี
แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลอยู่ 3 แบบด้วยกนั  คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพส าหรับกรณี     
การวิจยัเชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพื้นฐานหรือสถิติบรรยายอย่างเดียวส าหรับการ
วจิยัเชิงประมาณท่ีท าวจิยักบัประชากร  และการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติบรรยายร่วมกบัสถิติอา้งอิง
ส าหรับการวิจยัเชิงประมาณท่ีท าวิจยักบักลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการสุ่ม  และการท่ีผูว้ิจยัจะสรุปว่า  

ค่าสถิติท่ีค  านวณจากกลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกนัหรือไม่  หรือมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่  
กล่าวคือ  จะสรุปอา้งอิงไปยงัประชากรไดห้รือไม่วา่  ขอ้มูลจากกลุ่มประชากรแตกต่างกนัหรือมี
ความสัมพนัธ์กนั  ผูว้ิจยัตอ้งน าค่าสถิติท่ีค  านวณไดไ้ปทดสอบ นยัส าคญัทางสถิติเสียก่อน  ในท่ีน้ี
จะกล่าวเฉพาะการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งไม่เกิน 2  กลุ่ม  ไดแ้ก่ 
การทดสอบค่าซี (Z-test) และค่าที (t-test)  ซ่ึงขอ้มูลอยูใ่นมาตราอนัตรภาค (Interval  Scale) หรือ
มาตราอตัราส่วน (Ratio Scale) และกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวตอ้งมาจากการสุ่มประชากรท่ีมีการแจก
แจงเป็นโคง้ปกติ อาจจะเป็นประชากร 1 กลุ่มหรือ 2 กลุ่มแลว้แต่กรณี และส่ิงท่ีผูว้ิจยัควรร าลึกอยู่
เสมอในการใชส้ถิติอา้งอิงวิเคราะห์ขอ้มูลก็คือ หากขอ้มูลไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  ควรใช้
สถิติประเภทนอนพาราเมตริกจะเหมาะสมกวา่  
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แบบฝึกหัด 

 

ค าช้ีแจง  ใหท้่านตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนดใหพ้อสังเขป 

1.  ก าหนด   ท่ีระดบัต่างๆ คือ .01,  .05,  และ .10 จงเขียนรูปแสดงพื้นท่ีส่วนท่ีเป็น Critical 

Region  และ Acceptance  region  ตามเง่ือนไขท่ี ก าหนดใหต่้อไปน้ี 

        1.1 เม่ือเป็นการทดสอบสมมุติฐานแบบมีทิศทาง   
        1.2  เม่ือเป็นการทดสอบสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง 

2. จากสมมุติฐานทางการวจิยัท่ีก าหนดให ้จงพิจารณาวา่ตอ้งใชก้ารทดสอบสมมติฐานแบบมี
ทิศทางหรือไม่มีทิศทางและเปล่ียนสมมุติฐานทางการวจิยั ใหเ้ป็นสมมติฐานทางสถิติ 

         2.1 นกัเรียนท่ีอยูใ่นชนบทจะมีพฒันาการดา้นร่างกายสูงกวา่นกัเรียนท่ีอยูใ่นเมือง 

         2.2 นกัเรียนท่ีไม่เคยผา่นการเรียนในชั้นอนุบาลกบันกัเรียนท่ีเคยผา่นการเรียนในชั้นอนุบาล       

              จะมีความพร้อมในการเขียนแตกต่างกนั 

         2.3 ระดบัไอคิวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก 

3.จงเขียนรูปแสดงพื้นท่ีดงัน้ี 

     3.1 ส่วนท่ีเป็น Critical  Region (หางเดียว) และค่าท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั +A เพื่อแสดงวา่ 

          ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

3.2 ส่วนท่ีเป็น Critical  Region  และค่าท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั –B เพื่อแสดงวา่ยอมรับ H0 

4. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียกลุ่มเดียว ไดแ้ก่ สถิติ
ใดพร้อมอธิบายขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

5.สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ สถิติ
ใดพร้อมอธิบายขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 11 

การแปลผลและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ี  ผูเ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

  1.  แปลความหมายขอ้มูลจากการวเิคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนาและสถิติอา้งอิงได้ 
  2.  น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากผลการวเิคราะห์ดว้ยสถิติพื้นฐานและสถิติอา้งอิงได ้

 

เนือ้หาสาระ 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

 1.  การแปลความหมายผลการวเิคราะห์ดว้ยสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การแปลความหมาย     
ร้อยละ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและการวดัการกระจาย 

  2. การแปลความหมายผลการวเิคราะห์ดว้ยสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

 

วธิีสอนและกจิกรรม 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง การแปลผลและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 

 1. ผูส้อนทบทวนเก่ียวกบั การแปลผลและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการใช้
ค  าถามเป็นส่ือ 

 2.  ผูส้อนบรรยายหวัขอ้ การแปลผลและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การแปล 

ความหมายผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การแปลความหมาย  ร้อยละ การวดัแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลางและการวดัการกระจายแต่ชนิดพร้อมยกตวัอย่างงานวิจยัท่ีใช้สถิติพื้นฐานและ 

การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานและให้นักศึกษา 

ฝึกปฏิบติัตามตวัอยา่ง 

 3.  แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆละ 4-5 คน (ใชก้ลุ่มเดิมในการเรียนบทท่ีผา่นมา) ใหผู้เ้รียน 

น าผลการวิเคราะห์จากการทดสอบสมมติฐานแลว้น าเสนอหนา้ชั้นเรียนและสุ่มเพื่อนสมาชิกท่ีฟัง
ตอบค าถาม  และอภิปรายเสนอแนะ 

 4.  ผูเ้รียนร่วมกนัจดัท าแผนผงัความคิด แลว้บนัทึกความรู้เป็นรายบุคคล 
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ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  มีดงัน้ี 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวจิยัทางการศึกษา   
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6. วทิยานิพนธ์ 

7. ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ งานวจิยัฉบบัเตม็ของมหาวทิยาลยัไทย (Thailis) 
 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 

จุดประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

1.  แปลความหมายขอ้มูลจากการ
วเิคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนาและ
สถิติอา้งอิงได ้

2.  น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
จากผลการวเิคราะห์ดว้ยสถิติ
พื้นฐานและสถิติอา้งอิงได ้

 

ซกัถามความรู้
ความเขา้ใจใน
ประเด็นส าคญั
ทุกหวัขอ้เร่ือง
การตอบ
ค าถามและ
การอภิปราย 

แบบ
สังเกต
พฤติกรรม 

1.พฤติกรรมการแสดงออกทั้ง
การตอบค าถาม/การร่วม
อภิปราย/การท าแบบฝึกหดั
ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

2.ช้ินงานท่ีท าสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคค์ลอบคลุมเน้ือหา 
เสนอความคิดเห็นชดัเจน  ส่ง
งานตรงเวลาผา่นร้อยละ 80 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW9v6p9J_RAhVMMY8KHV3BDq8QFghCMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.library.ssru.ac.th%2Findex.php%2Fth%2F2013-08-23-04-29-30%2F2013-08-23-04-37-00%2Fitem%2F248-2014-12-17-09-20-24.html&usg=AFQjCNFa1S1fLa0QjeZIzd2x2cA_ZY1zXA&sig2=baN3_zAtp-xbulh7Lnac7A&bvm=bv.142059868,d.c2I
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บทที ่  11  

การแปลผลและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ความน า  

การแปลผลและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น การอธิบายผลของการวิเคราะห์
ขอ้มูล สรุปผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลให้เก่ียวโยงกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ขอ้ผิดพลาดใน
การแปลความหมายขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัมกัจะปฏิบติับ่อยๆ ก็คือแปลความหมายว่าค่าท่ีไดน้ั้น หมายถึง
อะไร และในบางคร้ังผูว้ิจยัจะน าเสนอตารางผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมารวมกนัไวต้อนหน่ึงแลว้ไป
แปลความหมายไวต้อนหลงั ซ่ึงท าใหไ้ม่สะดวกแก่ผูอ่้านอยา่งยิ่ง การแปลความหมายของขอ้มูลนั้น
ควรจะอยูต่่อจากตารางทนัที เม่ือจบตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลหน่ึงก็แปลความหมายขอ้มูล
ทนัที นอกจากว่าในบางคร้ังตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของสองตารางควบกนัไปได ้แต่
ไม่ใช่วา่เสนอตารางผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพื้นฐาน และสถิติท่ีใชใ้น
การทดสอบสมมติฐาน  
 

การแปลความหมายผลการวเิคราะห์ด้วยสถติิพืน้ฐาน ได้แก่ การแปลความหมาย       
ร้อยละ  การวดัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวดัการกระจาย 

 1. การน าเสนอค่าสถิติพื้นฐาน  
         ตวัอยา่งท่ี 11.1 การสร้างตารางและการแปลความหมายขอ้มูล เม่ือผูว้ิจยัใชค้่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล เช่น ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจาก
ทักษะปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน โดยใช้การสอนทางตรงท่ีเน้นเพื่อนช่วยเพื่อน              
ดงัตารางท่ี 11.1 (สุทธิดา  แสนหาญ, 2555) 
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ตารางท่ี 11.1  ผลการศึกษาทกัษะปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน โดยใชก้ารสอนทางตรงท่ี
เนน้เพื่อนช่วยเพื่อน 

 

การวดัทกัษะปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ 
  

(10 คะแนน) 
S.D. ร้อยละ 

การรู้จกักบั Microsoft Power point 8.43 0.73 84.30 

สร้างและจดัการกบัสไลด ์ 8.23 0.60 82.30 

การจดัการกบัขอ้ความ 8.40 0.62 84.00 

การตกแต่งแผน่งาน 8.10 0.45 81.00 

การแทรกรูปภาพและอกัษรประดิษฐ์ 7.28 0.55 72.80 

การใส่เอฟเฟ็กตใ์ห้เน้ือหา 8.08 0.34 80.80 

การก าหนดการน าเสนอและเช่ือมโยงสไลด ์ 8.08 0.37 80.80 

เฉล่ีย 8.23 0.28 82.30 

 

            จากตารางท่ี 11.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาการวดัทกัษะปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ 
โดยใชก้ารสอนทางตรงท่ีเนน้เพื่อนช่วยเพื่อน มีคะแนนเฉล่ีย  8.23  คิดเป็นร้อยละ 82.30 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นท่ีมากท่ีสุดสามดา้นพบวา่การรู้จกักบั Microsoft Power point ( = 8.43) 
การจดัการกบัขอ้ความ ( = 8.40)  และ สร้างและจดัการกบัสไลด ์( = 8. 23)  ตามล าดบั 

  ตวัอย่างท่ี 11.2 การสร้างตารางและการแปลความหมายขอ้มูล เม่ือผูว้ิจยัใช้สถิติ ร้อยละ  

ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เม่ือผู ้วิจ ัยต้องการศึกษาค่าสถิติพื้นฐานของปัจจัยพื้นฐานต่างๆ  
ของนกัเรียนท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงและต ่า ดงัตารางท่ี 11.2 ( ธงชยั  ทพัละ, 2550) 
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ตารางท่ี 11.2 จ  านวนร้อยละของปัจจยัขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน ท่ีมีความฉลาด ทางอารมณ์สูงและ
ต ่า 

 

 

ปัจจยัพื้นฐาน 

นกักลุ่มท่ีมีความฉลาดทาง
อารมณ์สูง 

นกักลุ่มท่ีมีความฉลาดทาง
อารมณ์ต ่า 

 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

    ชาย 

    หญิง 

 

165 

145 

 

53.2 

46.8 

 

165 

145 

 

53.2 

46.8 

 

330 

290 

ระดบัชั้น 

    ป.4 

    ป.5 

    ป.6 

 

118 

100 

92 

 

38.1 

32.3 

29.7 

 

107 

101 

102 

 

34.5 

32.6 

32.9 

 

225 

201 

194 

ล าดบัการเกิด 

คนแรก 

คนกลาง 

คนสุดทา้ย 

ลูกคนเดียว 

 

134 

29 

115 

32 

 

43.2 

9.4 

37.1 

10.3 

 

134 

40 

99 

37 

 

43.2 

12.9 

31.9 

11.9 

 

268 

69 

214 

69 

 

จากตารางท่ี 11.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 53.2 เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 38.1 และส่วนมากเป็น
บุตรคนแรก คิดเป็นร้อยละ 43.2 และในขณะเดียวกนักลุ่มท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ต ่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.2 เป็นนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 34.5  

และเป็นบุตรคนแรกคิดเป็นร้อยละ 43.2 
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การแปลความหมายผลการวเิคราะห์ด้วยสถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

 1. การแปลความหมายข้อมูลของสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการทดสอบ
ค่าเฉลีย่ของกลุ่มประชากรกรณทีีม่ีตัวแปรตามเพยีงตัวเดียว (Univariate) 

 1.1 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียกลุ่มเดียว ไดแ้ก่  
t-test (one sample   t-test)  

 ตวัอยา่งท่ี 11.3  การสร้างตารางและการแปลความหมายขอ้มูล เม่ือผูว้ิจยัตอ้งการท่ี
จะศึกษาลกัษณะต่างๆ จากกลุ่มตวัอย่างเพียงกลุ่มเดียวแล้วอา้งอิงกลบัไปหากลุ่มประชากรโดย    
การทดสอบสมมติฐาน เช่น ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาวา่ผลของวงจรการเรียนรู้แบบ 5E เสริมดว้ยเทคนิค 
POE และกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์และความสามารถ
ในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ทดลองพฒันาแลว้ทดสอบดว้ย t-test (one 

sample t-test) ไดผ้ลดงั  ตาราง 11.3  (รัตน์จาณี  อรัญเพิ่ม, 2556) 

 

ตารางท่ี 11.3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้

วงจรการเรียนรู้แบบ 5E เสริมดว้ยเทคนิค POE และกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 

การทดสอบ คะแนนเฉล่ีย S.D. ร้อยละ t 

เกณฑ ์70% 

หลงัเรียน 

21.00 

23.15 

- 

2.01 

70.00 

77.15 
7.395** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 11.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน พบวา่ จาก
คะแนนเตม็ 30 คะแนน นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 23.15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.15 

เม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยการทดสอบทีแบบไม่อิสระแบบกลุ่มเดียว พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 1.2 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่ม 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่  t-test Two Groups (Dependent and Independent Samples) 

 

                      ตวัอยา่งท่ี 11.4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน
โดยใชว้งจรการเรียนรู้แบบ 5E เสริมดว้ยเทคนิค POE และกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (รัตน์จาณี  อรัญเพิ่ม, 2556) 

 

ตารางท่ี 11.4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

การทดสอบ คะแนนเฉล่ีย  ( X ) S.D. ร้อยละ t 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

9.23 

23.15 

2.25 

2.01 

30.76 

77.15 
39.53** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 11.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงั
เรียน พบวา่ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 9.23 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 30.76 คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 23.15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.15 เม่ือน ามา
เปรียบเทียบโดยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

       ตวัอย่างท่ี 11.5 การสร้างตารางและการแปลความหมายข้อมูลในลกัษณะท่ีผูว้ิจยั
ตอ้งการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม ท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั ในกรณีท่ีมีตวัแปร
อิสระตวัเดียวและไม่มีตวัแปรอ่ืนๆ ใช ้t-test for dependent  เช่น การเปรียบเทียบความสามารถใน
การเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรมการพฒันาความสามารถในการเผชิญและ
ฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) การคิดวิเคราะห์ (Analysis Thinking) ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จงัหวดันครพนม ปรากฏในตาราง 11.5 (มลิวลัย ์ ยงโพธ์ิ,  2550)  
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ตารางท่ี 11.5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค  
ความฉลาดทางอารมณ์และการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จงัหวดันครพนม 
ระหวา่งก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรม (แบบระบุค่าสถิติครบทุกประเด็น) 
 

 

ตวัแปรท่ีศึกษา 

ค่าเฉล่ีย  ( X ) 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
 

 

D
 

2

D  df t Sig 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

ความสามารถใน
การเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรค 

 

39.13 

 

51.91 

 

3.22 

 

4.30 

 

284 

 

3,938 

 

22 

 

13.376** 

 

.000 

ความฉลาดทาง
อารมณ์ 

38.47 49.65 4.50 5.27 247 3,089 22 12.940** .000 

การคิดวเิคราะห์ 9.21 11.30 3.14 3.45 48 190 22 4.953** .000 

**p  <  0.01 

    จากตารางท่ี 11.5 แสดงวา่หลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมชุดฝึกการพฒันาความสามารถใน 

การเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์และการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน มีค่าเฉล่ีย
ของความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคโดยรวมและมีค่าเฉล่ียของความฉลาดทาง
อารมณ์และการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนโดยรวม สูงกวา่ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

     ตวัอย่างท่ี 11.6  การสร้างตารางและการแปลความหมายข้อมูลในลักษณะท่ีผูว้ิจยั
ตอ้งการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่ม 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกนั ในกรณีท่ีมีตวัแปรอิสระ
ตวัเดียวและไม่มีตวัแปรอ่ืนๆ ใช ้ t-test  (t-Independent Samples test) เช่น ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา
เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ดงั
แสดงในตารางท่ี 11.6 (เรณุวฒัน์  พงษอุ์ทธา, 2550)  

 

 

 

 



การวจิยัทางการศึกษา 

307 

 

ตารางท่ี 11.6 การเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 

 

กลุ่ม N X  S.D t sig 

ควบคุม 39 97.54 11.76 2.320* .012 

ทดลอง 38 105.00 16.07 

 *p  <  0.05 

 จากตารางท่ี 11.6 พบวา่ เจตคติต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ของกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

    ตวัอยา่งท่ี  11.7    ผลการศึกษาผลการศึกษาภาวะความเครียดของบุคลากรเรือนจ ากลาง
อุดรธานี  จ  าแนกตามเพศ ผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยน ามาหาค่าเฉล่ีย  

 ( X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งโดยรวมและรายดา้น (สังเวยีน  ชาลีเอ่น, 2559) 
ตาราง 11.7  ค่าเฉล่ีย ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบภาวะความเครียด
ของบุคลากรเรือนจ ากลางอุดรธานี จ าแนกตามเพศโดยรวมโดยรวมและรายดา้น  

 

เพศ 

 เพศชาย  เพศหญงิ    

 ( X ) 
(S.D.) 

แปลผล  ( X ) 
(S.D.) แปลผล 

  t 

     

1. ดา้นร่างกาย  2.50 นอ้ย  2.99 ปาน   3.320** 

   (0.86)   (0.78) กลาง    

2. ดา้นจิตใจ  2.08 นอ้ย  2.63 ปาน   2.565** 

   (0.82)   (0.74) กลาง    

3. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  2.89 ปาน  2.60 ปาน   0.303 

   (0.61) กลาง  (0.55) กลาง    

4. ดา้นสังคม  3.26 ปาน  3.08 ปาน   0.121 

   (0.44) กลาง  (0.40) กลาง    

โดยรวม 
 2.68 ปาน  2.83 ปาน   2.670** 

 (0.41) กลาง  (0.35) กลาง    

**p  <  0.01 
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จากตารางท่ี 11.7 ผลการศึกษาภาวะความเครียดของบุคลากรเรือนจ ากลางอุดรธานี จ าแนก
ตามเพศโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X   = 2.68 และ2.83 ตามล าดบั)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่าบุคลากรเรือนจ ากลางอุดรธานี ทั้งเพศชายและหญิงภาวะความเครียดเกือบทุก
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง   ยกเว้นด้านร่างกายและด้านจิตใจ    บุคลากรเพศชาย  มีภาวะ
ความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ย   ส่วนเพศหญิงมีภาวะความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบ ภาวะความเครียดของบุคลากรเรือนจ ากลางอุดรธานี จ าแนกตามเพศ
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 ยกเวน้ส่ิงแวดลอ้มและดา้นสังคมไม่
แตกต่างกนั     
 1.3 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
มากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 
                   ตวัอยา่งท่ี 11.8 การสร้างตารางและการแปลความหมายขอ้มูลในลกัษณะท่ีผูว้ิจยั
ตอ้งการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตั้งแต่สองกลุ่มข้ึนไป ในกรณีท่ีมีตวัแปรอิสระตวั
เดียวไม่มีตวัแปรเกินอ่ืนๆใช ้ One-way ANOVA เช่น ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ท่ีสอนโดยวธีิสอน 3dแบบ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว และการเปรียบเทียบภายหลงัโดยวิธีของ Tukey ในการวิเคราะห์ขอ้มูล แสดงไวใ้นตารางท่ี 
11.8 และตารางท่ี11.9  (การน าเสนอรูปแบบท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 11.8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีสอนโดยวิธีสอน 

 3 แบบ 

 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

2 

87 

5,211.09 

6,220.20 

2,615.54 

71.44 

36.44** 

 

0.00 

รวม 89 11,431.29    

**p  <  0.01 
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 จากตารางท่ี 11.8 แสดงวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคามท่ีสอนโดยวิธีสอน 3 แบบนั้นอยา่ง
นอ้ยท่ีสุด 1 กลุ่มจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบัต ่ากวา่ .01 

 หลงัจากท่ีพบว่ามีอย่างน้อย 1 กลุ่มท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืน ๆ จะตอ้งท าการทดสอบ
ภายหลงั (Post-hoc Comparative) เพื่อตรวจสอบวา่กลุ่มใดท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 11.9 

 

ตารางท่ี 11.9  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ าแนกตามวธีิสอน 

 

วธีิสอน จ านวนนกัเรียน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

วธีิท่ี 1 40 66.07 10.37 

วธีิท่ี 2 40 49.63 6.82 

วธีิท่ี 3 40 50.23 7.78 

  

  จากตารางท่ี 11.9 แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉล่ียละค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงจาก 

การเปรียบเทียบภายหลังโดยวิธีของ Tukey ปรากฏว่าวิธีท่ี 1ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงท่ีสุดรองลงมาคือวธีิท่ี 3 และ 2 ซ่ึงใหผ้ลสัมฤทธ์ิใกลเ้คียงกนั 

 ตวัอย่างท่ี 11.10 การสร้างตารางและการแปลความหมายขอ้มูลในลกัษณะท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ
ศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตั้งแต่สองกลุ่มข้ึนไป ในกรณีท่ีมีตวัแปรอิสระตวัเดียวไม่มี 

ตวัแปรเกินอ่ืนๆใช ้ One-way ANOVA เช่น การศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต าบลในจงัหวดัหนองคาย  จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยน ามาหาค่าเฉล่ีย ( ̅)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ทั้งโดยรวมและรายดา้นแลว้เปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของพนกังานองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินระดบัต าบลในจงัหวดัหนองคาย จ าแนกตามระดบัการศึกษา (จุฑามาศ  ผาตินันท์, 
2557) (การน าเสนอรูปแบบท่ี 2) 
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 ตารางท่ี  11.10   ค่าเฉล่ีย ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ 

ท างานของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต าบลจ าแนกตามระดบัการศึกษา โดย
ภาพรวม 

 

แรงจูงใจในการท างาน 

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกวา่ปริญญาตรี   

 
X  แปลผล 

 
X  แปลผล 

 
X  แปลผล 

 F 

 (S.D.)  (S.D.)  (S.D.)   

1. ดา้นความส าเร็จ  3.72 มาก  3.89 มาก  3.98 มาก  3.45* 

    ของงาน  (0.70)   (0.59)   (0.55)    

2. ดา้นการไดรั้บ  3.57 มาก  3.80 มาก  3.85 มาก  4.72* 

   การยอมรับ  (0.69)   (0.61)   (0.53)    

3. ดา้นลกัษณะงาน  3.67 มาก  3.91 มาก  4.01 มาก  6.24* 

   ท่ีปฏิบติั  (0.66)   (0.62)   (0.51)    

4. ดา้นปริมาณงาน  3.65 มาก  3.76 มาก  3.76 มาก  0.98 

   และความรับผิดชอบ  (0.62)   (0.60)   (0.45)    

5. ดา้นโอกาสและ  3.53 มาก  3.79 มาก  3.85 มาก  4.93* 

   ความกา้วหนา้  (0.75)   (0.67)   (0.60)    

โดยรวม 
 3.63 มาก  3.83 มาก  3.89 มาก  5.45* 

 (0.68)   (0.62)   (0.53)    

*p  <  0.05 

 

จากตารางท่ี 11.10  ผลการศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนกังานองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินระดบัต าบลตามระดบัการศึกษา พบวา่  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X   = 3.63,3.83 และ 3.89 

ตามล าดบั) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบั
ต าบลจงัหวดัในหนองคายท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยรวมระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  
ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นความส าเร็จของงาน  ดา้นการไดรั้บการยอมรับ  ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
และดา้นโอกาสและความกา้วหนา้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ยกเวน้ดา้น
ปริมาณงานและความรับผดิชอบท่ีไม่แตกต่างกนั 
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เม่ือพบความแตกต่าง ผูว้ิจยัจึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe)  ดงัรายละเอียด ในตารางท่ี  11.11  (เฉพาะโดยรวม) 
 

ตารางท่ี  11.11  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่แรงจูงใจในการท างานของพนกังานองคก์ร 

                         ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต าบลโดยภาพรวมของระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

 

ระดบัการศึกษา 
 

X  

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกวา่ปริญญาตรี 

  3.63  3.83  3.89 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี  3.63  -  0.19*  0.25* 

ปริญญาตรี  3.83  -  -  0.05 

สูงกวา่ปริญญาตรี  3.89  -  -  - 

*p  <  0.05 

 

     จากตารางท่ี  11.11  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่แรงจูงใจในการท างานของ
พนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต าบล โดยภาพรวม พบว่า  พนกังานองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินระดบัต าบลท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกบั
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับต าบลท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและพนักงาน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต าบลท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต าบลท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท างานมากกวา่พนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต าบลท่ีมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต าบลท่ีมีระดบัการศึกษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรี ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
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1.3  การแปลความหมายข้อมูลของสถิติทีใ่ช้ในการหาค่าสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 

    1.3.1dการแปลความหมายของการวิเคราะห์ด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple 

Correlation) 
              ตวัอย่างท่ี 11.12 การสร้างตารางและการแปลความขอ้มูลของสถิติท่ีใช้ในการหา
ความสัมพนัธ์อย่างง่าย ดว้ยสถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน เช่น นกัวิจยัตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างทกัษะการเขียน ทกัษะการอ่าน และทกัษะการฟัง ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 1dใน 
จงัหวดัมหาสารคาม การน าเสนอตารางและการแปลผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 11.12 

 

ตารางท่ี 11.12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการเขียน ทกัษะการอ่าน และทกัษะการฟังภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 1 ในจงัหวดัมหาสารคาม 

ความสัมพนัธ์ N r p 

ทกัษะการเขียนกบัทกัษะการอ่าน  
ทกัษะการเขียนกบัทกัษะการฟัง 

ทกัษะการอ่านกบัทกัษะการฟัง 

500 

500 

500 

0.17 

0.12 

0.05 

0.01 

0.72 

0.81 

  

 จากตารางท่ี 11.12 แสดงว่าทกัษะการเขียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในจงัหวดั
มหาสารคามมีความสัมพนัธ์กับทกัษะการอ่านอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัทกัษะการฟัง และทกัษะการอ่านกบัทกัษะการฟังไม่มีความสัมพนัธ์กนั นั่นคือ
นกัเรียนท่ีมีทกัษะการเขียนสูงมีแนวโนม้วา่จะมีทกัษะการอ่านสูงดว้ยแต่ไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งมีทกัษะ
การฟังสูงด้วยและนกัเรียนท่ีมีทกัษะการอ่านสูงก็ไม่จ  าเป็นว่าจะตอ้งมีทกัษะการอ่านสูงไปด้วย
ตวัอย่าง 11.12 การสร้างตารางและการแปลความขอ้มูลของสถิติท่ีใช้ในการหาค่าความสัมพนัธ์ 

อย่างง่าย ด้วยสถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน เช่น นักวิจยัตอ้งการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง 

ตวัแปรตามคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนงวับาวิทยาคม และโรงเรียนหัวเรือ
พิทยาคม จากวธีิการเรียนท่ีแตกต่างกนั  
 1.3.2 การแปลความหมายของการวิเคราะห์ด้วยสหสัมพนั ธ์พหุคูณ (Multiple 

Correlation) และการวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
 ตวัอย่างท่ี 11.13 การสร้างตารางและการแปลความหมายขอ้มูลของสถิติท่ีใช้ใน 

การหาค่าสหสัมพนัธ์ (Multiple Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
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เช่น ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคามกบัแรงจูงใจในการเรียน และคน้หาตวัแปรพยากรณ์แรงจูงใจในการเรียน โดยใช้วิธี
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดงัตารางท่ี 
11.13-11.14 (เมธี กลมดวง, 2550) 
 

ตารางท่ี 11.13 เมตริกซ์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบคุณภาพชีวติกบัแรงจูงใจใน
การเรียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ตัวแปร A B C D E 

B .686**     

C .562** .588**    

D .502** .501** .574**   

E .551** 575** .620** .487**  

Y .541** .532** .532** .636** .524** 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 จากตารางท่ี 11.13 เมตริกซ์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณภาพชีวิต 

แต่ละตวัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 ทุกค่า โดยเรียงค่าความสัมพนัธ์สูงสุด คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตด้าน 

การเรียน (A) กบัคุณภาพชีวติดา้นสังคม (B) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .686 รองลงมาเป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตด้านท่ีอยู่อาศยั (C) กับคุณภาพชีวิตด้านบริการท่ีได้รับจาก
มหาวิทยาลยั (E)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .620 และความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิต
ด้านสังคม (B) กับคุณภาพชีวิตด้านท่ีอยู่อาศัย (C)   มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ .588 

ตามล าดับ เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรคุณภาพชีวิตแต่ละด้านกับ
แรงจูงใจในการเรียน ปรากฏวา่มีค่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตั้งแต่  .524 ถึง  .636 และทุกดา้น 

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยด้านท่ีมีความสหสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการเรียนสูงสุด  
คือ คุณภาพชีวิตด้านความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (D) รองลงมาเป็นคุณภาพชีวิตด้านการเรียน (A) 
คุณภาพชีวิตด้านสังคม (B) และ คุณภาพชีวิตด้านท่ีอยู่อาศยั (C)   ตามล าดบั ส่วนด้านท่ีมีความ
สหสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเรียนต ่าสุด คือ คุณภาพชีวติดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยั (E) 
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ตารางท่ี 11.14  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณระหวา่งองคป์ระกอบคุณภาพชีวติกบัแรงจูงใจใน
การเรียน ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม โดยใชว้เิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
เป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ตวัพยากรณ์ R R
2 

R
2

adj SEest F p 

D 

D,A 

D,A,E 

D,A,E,B 

.636 

.686 

.703 

.708 

.404 

.470 

.494 

.501 

.403 

.468 

.491 

.497 

.347 

.328 

.320 

.318 

403.889 

263.386 

193.024 

148.387 

.000 

.000 

.000 

.000 

         R= .708                            R
2
 = .501          SEest   = .318 

         F= 148.387                       a = .496 

 

 จากตาราง 11.14 พบวา่ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขั้นๆ ปรากฏ
วา่ ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการเรียน ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ คุณภาพชีวิตดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (D) คุณภาพ
ชีวิตดา้นการเรียน (A) คุณภาพชีวิตดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยั (E) และ คุณภาพชีวิตดา้น
สังคม (B) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั .708 ค่าสัมประสิทธ์ิ การพยากรณ์ปรับปรุง 
(R2

adj) เท่ากบั .497 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SEest ) เท่ากบั .318 ตวัแปรทั้ง 4 ตวั สามารถ
ท านายไดร้้อยละ 49.70 

 ตารางท่ี  11.14 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรคุณภาพชีวิตด้าน
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (D) คุณภาพชีวิตดา้นการเรียน (A) คุณภาพชีวิตดา้นบริการท่ีไดรั้บจาก
มหาวิทยาลยั (E) และ คุณภาพชีวิตดา้นสังคม (B) มีค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนน
ดิบ (b)  เท่ากบั .421, .185, .153 และ .421, .185, .153 และ .121 ตามล าดบั มีค่าสัมประสิทธ์ิของตวั
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ( ) เท่ากบั  .416, .159, .166   และ .120 ตามล าดบั และมีค่าคงท่ี
ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากบั .496 โดยเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Y’ = .496 + .421D+ .185A +.153E + .121B 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  

 Zy’ = .416Zd  + .159 Za  + .166 Z5e + .120 Z 
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สรุป  

การวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลให้เก่ียวโยงกบัวตัถุประสงค์ของ
การวิจัย การแปลความหมายของข้อมูลนั้น การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐานและสถิติทดสอบ
สมมุติฐาน  เม่ือจบตารางแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลหน่ึงก็แปลความหมายขอ้มูลทนัที  
การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นการหาค าตอบหรือขอ้สรุปของการวิจยั  หากพิจารณาลกัษณะงานวิจยัอาจมี
แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลอยู่ 3 แบบดว้ยกนั  คือ (1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพส าหรับกรณี
การวิจยัเชิงคุณภาพ (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพื้นฐานหรือสถิติบรรยายอย่างเดียว  ส าหรับ
การวิจยัเชิงประมาณท่ีท าวิจยักบัประชากร  และ (3) การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติบรรยายร่วมกบั
สถิติอา้งอิงส าหรับการวิจยัเชิงประมาณท่ีท าวิจยักบักลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการสุ่ม  และส่ิงท่ีผูว้ิจยั
ควรร าลึกอยู่เสมอในการใช้สถิติอา้งอิงวิเคราะห์ขอ้มูลก็คือ  ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสถิติอา้งอิงท่ี
น ามาใช้  หากข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบ้ืองต้น  ควรใช้สถิติประเภทนอนพาราเมตริกจะ
เหมาะสมกวา่ 
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แบบฝึกหัด 

 

ค าช้ีแจง  ใหท้่านตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนดใหพ้อสังเขป 

1. ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยของนกัเรียน 2 กลุ่ม  ท่ีสุ่มมาจาก
ประชากรของนักเรียนชาย  กับประชากรของนักเรียนหญิง  พบว่า  นักเรียนชายมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉล่ีย  68 คะแนน  ส่วนนกัเรียนหญิงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 72 คะแนน  การท่ี
จะสรุปวา่นกัเรียนหญิงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาไทยเฉล่ียสูงกวา่นกัเรียนชาย  เหตุใดจึงตอ้ง
ท าการทดสอบทางสถิติ  ทั้งท่ีก็เห็นชดัเจนวา่  นกัเรียนหญิงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสูงกว่า
นกัเรียนชาย 

           2.ในการศึกษาจากประชากรโดยตรงจ าเป็นตอ้งใชส้ถิติอา้งอิงหรือไม่เพราะเหตุใด 

           3.ผูว้ิจยัทดลองสอนโดยใช้วิธี “การเรียนเป็นคู่” กบักลุ่มตวัอย่าง 15 คน ก่อนสอนท าการ
ทดสอบวดัความรู้ในเร่ืองท่ีจะสอนและหลงัจากสอนเสร็จท าการสอบวดัดว้ยแบบทดสอบฉบบัเดิม 
ผลการสอบปรากฏในตารางดงัต่อไปน้ี การสอนดว้ยวิธีน้ีท  าให้ผูเ้รียนไดค้วามรู้เพิ่มข้ึนอยา่งเช่ือถือ
ไดห้รือไม่ เม่ือตอ้งการความมัน่ใจ 95% ผูว้ิจยัตั้งสมมติฐานว่า การสอนดว้ยวิธีน้ีท  าให้ผูเ้รียนมี
ความรู้เพิ่มข้ึน 

 นกัเรียน  1    2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12  13  14  15 

ผลการ
เรียน 

หลงัสอน 18   10   15   19   18    16   17    17    20    16   17    17  15  11   17 

ก่อนสอน 9     8    14   15   11     7    10     8     9     12    17     7   8   9   10 

 

 4. การตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานวา่ง (H0) ท่ีผดิพลาดไปจากความเป็นจริง   
อนัเน่ืองมาจากขอ้มูลท่ีรวบรวมมานั้นไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของประชากรอย่างแทจ้ริงท าให้ประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ไดไ้ม่ถูกตอ้ง ความผดิพลาดในการตดัสินใจน้ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

 5. ขั้นตอนในการด าเนินงานการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมีมีอะไรบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  12 

การเขยีนรายงานการวจิยั  และการประเมินผลการวจิยั 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

 เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ี  ผูเ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

 1.  เขียนรายงานการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  

2.  สร้างแบบประเมินผลการวจิยัสามารถประเมินงานวจิยัไดอ้ยา่งถูกหลกัวชิาการ 

  
เนือ้หาสาระ 

 เน้ือหาสาระในบทน้ีประกอบดว้ย 

              1.  การเขียนรายงานการวจิยั 

              2.  การเขียนรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ หรือการเขียนวทิยานิพนธ์ 

              3.  การเขียนรายงานการวจิยัลงในวารสารทางวชิาการ 

              4.  การประเมินผลการวจิยั 

              5.  แบบประเมินผลการวจิยั  

 

วธิกีารสอนและกจิกรรม 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง การเขียนรายงานการวจิยั และการประเมินผลการวจิยั       
มีดงัน้ี 

 1.  ผูส้อนทบทวนเก่ียวกบั การแปลผลและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้
ค  าถามเป็นส่ือ 

 2.  ผูส้อนบรรยายหวัขอ้ การเขียนรายงานการวจิยั  การเขียนรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์  
หรือการเขียนวิทยานิพนธ์  การเขียนรายงานการวิจยัลงในวารสารทางวิชาการ  การประเมินผล 

การวจิยัแบบประเมินผลการวจิยั พร้อมยกตวัอยา่งทุกประเด็น 

 3.  ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการเขียนรายงานการวจิยั  การเขียนรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์  
หรือการเขียนวิทยานิพนธ์  การเขียนรายงานการวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ  การประเมิน
ผลการวจิยัแบบประเมินผลการวจิยัและสุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  และอภิปรายเสนอแนะ 

 4.  ผูเ้รียนร่วมกนัจดัท าแผนผงัความคิด แลว้บนัทึกความรู้เป็นรายบุคคล 
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ไพศาล  วรค า.(2550).  การวิจัยทางการศึกษา.  กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ.์ 

              บุญชม ศรีสะอาด.(2545).  การวจัิยเบือ้งต้น (ฉบบัปรับปรุงใหม่). พิมพค์ร้ังท่ี 7.   
                          กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น.  

3. สไลดน์ าเสนอ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวจิยั 

4. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.watpon.com , http://library.udru.ac.th 

5. ตวัอยา่งการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 

6. วทิยานิพนธ์ 

7. ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ งานวจิยัฉบบัเตม็ของมหาวทิยาลยัไทย (Thailis) 
 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 

จุดประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

1.  เขียนรายงานการวจิยัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม  

2.  สร้างแบบประเมินผลการวจิยั
สามารถประเมินงานวจิยัไดอ้ยา่ง
ถูกหลกัวชิาการ 

 

ซกัถามความรู้
ความเขา้ใจใน
ประเด็นส าคญั
ทุกหวัขอ้เร่ือง
การตอบ
ค าถามและ
การอภิปราย 

แบบ
สังเกต
พฤติกรรม 

1.พฤติกรรมการแสดงออกทั้ง
การตอบค าถาม/การร่วม
อภิปราย/การท าแบบฝึกหดั
ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

2.ช้ินงานท่ีท าสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคค์ลอบคลุมเน้ือหา 
เสนอความคิดเห็นชดัเจน  ส่ง
งานตรงเวลาผา่นร้อยละ 80 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW9v6p9J_RAhVMMY8KHV3BDq8QFghCMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.library.ssru.ac.th%2Findex.php%2Fth%2F2013-08-23-04-29-30%2F2013-08-23-04-37-00%2Fitem%2F248-2014-12-17-09-20-24.html&usg=AFQjCNFa1S1fLa0QjeZIzd2x2cA_ZY1zXA&sig2=baN3_zAtp-xbulh7Lnac7A&bvm=bv.142059868,d.c2I
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บทที ่12 

การเขยีนรายงานการวจิยัและการประเมินผลการวจิยั 

ความน า 

 

รายงานการวจิยัเป็นการน าเสนอผลงานวิจยัในรูปแบบการเขียนและตีพิมพเ์ผยแพร่ เพื่อให้
ผูอ่้านมีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยันั้น แบบแผนการเขียนรายงานการวิจยัข้ึนอยู่
กบัประเภทของการวิจยั การก าหนดแบบแผนการเขียนรายงานการเขียนแผนการเขียนแผนของ
สถาบนั และประเภทของการวิจยั การประเมินงานวิจยัเป็นกระบวนการในการพิจารณาตดัสินว่า
งานวิจยันั้น ๆ มีความถูกตอ้งสมบูรณ์และมีคุณภาพเป็นประการใด เพื่อท่ีจะน าผลการวิจยัไปใช้
ประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการน าทฤษฎี หลกัการไปประยุกตใ์ช ้หรือใช้ผลการวิจยัท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันางานหรือแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน สังคม ประเทศชาติ ในท่ีน้ีจะเสนอแนว
ทางการประเมินงานวจิยัท่ีเป็นประเด็นในการพิจารณา 

 

การเขยีนรายงานการวจิัย 

 การเขียนรายงานการวจิยัเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการวิจยัเป็นขั้นตอนท่ีจะเผยแพร่
ผลการวิจยัไปให้ผูอ่ื้นได้รับทราบซ่ึงโดยทัว่ๆไป ประเภทของรายงานการวิจยัอาจจ าแนกเป็น
รายงานการวิจยัท่ีเป็นปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษา รายงานการวิจยัส าหรับโครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ หรือท่ี
ผูว้ิจยัด าเนินการเอง บทความการวิจยัท่ีตีพิมพ์ลงในวารสาร รายงานการวิจยัแต่ละประเภทจะมี
รูปแบบแตกต่างกนัไปการก าหนดแบบแผนการเขียนของสถาบนั รายงานการวิจยัท่ีเป็นปริญญา
นิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จะข้ึนอยู่กับรูปแบบท่ีบัณฑิต
วิทยาลัย ซ่ึง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของ
สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะก าหนดไว ้ซ่ึงจะมีรายละเอียดแตกต่างกนั  ประเภทของการวิจยั 
รูปแบบของรายงานการวจิยับางประเภทจะแตกต่างจากรูปแบบของการวิจยัประเภทอ่ืนๆ อาจเรียบ
เรียงตามล าดบัเวลา เรียงตามความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล หรือตามแบบท่ีนิยมกนัตามเฉพาะสาขานั้นๆ  
ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการเขียนรายงานการวิจัย 2 ประเภท คือ การเขียนรายงานการวิจัยของ
โครงการวจิยัและวทิยานิพนธ์ กบัการเขียนบทความวจิยัลงในวารสาร และจะกล่าวถึงแบบแผนการ
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เ ขียนอ้างอิงในรายงานการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัยนั้ นจัดท าได้ 2 ลักษณะ ดัง น้ี                    

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 147-149; สมบติั  ทา้ยเรือค า, 2552: 209) 
1. การเขียนรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์หรือการเขียนวทิยานิพนธ์ 

2. การเขียนรายงานการวิจยัลงในวารสารวชิาการ 

 

การเขยีนรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ หรือการเขยีนวทิยานิพนธ์ 

 รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ หรือวทิยานิพนธ์ นั้นจะประกอบดว้ย 4 ภาค คือ 

 1. ภาคแรก 

 2. ภาคเน้ือหา 

 3. ภาคเอกสารอา้งอิง 

 4. ภาคผนวก 

 ส าหรับวิทยานิพนธ์นั้นรายละเอียดปลีกยอ่ยในภาคต่างๆ อาจจะแตกต่างกนัไปตามสถาบนั
ต่างๆ ซ่ึงนิสิตนกัศึกษาท่ีท าวทิยานิพนธ์จะตอ้งยดึกฎเกณฑต่์างๆ ตามระเบียบหรือคู่มือวิทยานิพนธ์
ของแต่ละสถาบนัการศึกษา ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะการเขียนรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์โดยทัว่ๆ 
ไป (สมบติั  ทา้ยเรือค า, 2552: 209-212) 
 1.  ภาคแรก เป็นส่วนตน้ของรายงานการวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ยช่ือผูว้จิยั 

 1.1 ปก โดยปกดา้นหน้าจะประกอบดว้ย ช่ือเร่ืองของงานวิจยั ช่ือผูว้ิจยั สถาบนัท่ีท า
การวิจยัหรือสถาบนัของผูว้ิจยัและมี พ.ศ. ท่ีเขียนรายงานการวิจยั  ซ่ึงประกอบดว้ย  ปกนอก ปกใน 
และหนา้อนุมติั   
 1.2 บทคดัย่อ (Abstract) ควรเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ จากบทคดัย่อน้ี 
สามารถท่ีจะช่วยให้ผูอ่้านไดท้ราบถึงเน้ือหาของรายงานการวิจยันั้นอย่างคร่าวๆ และรวดเร็วใน
บทคดัยอ่จะประกอบดว้ยวตัถุประสงคข์องการวจิยั วธีิด าเนินการวจิยัและผล 

 1.3 ค านิยม หรือกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นหนา้ท่ีผูว้ิจยัเขียนแสดง
ความขอบคุณแก่ผูมี้อุปการคุณต่างๆ 

 1.4 สารบญั (Table of Contents) จะระบุช่ือบทและหวัขอ้ส าคญัของรายงานวา่อยูห่นา้
ใด เช่น ค าน าหรือบทต่างๆ รวมทั้งหัวขอ้ท่ีส าคญัในแต่ละบท บรรณานุกรมและภาคผนวก หน้า
ของกิตติกรรมประกาศ สารบญัตาราง และสารบญัภาพจะรวมอยูใ่นหนา้สารบญัดว้ย 
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 1.5 สารบญัตาราง  (List of Table) จะระบุต าแหน่งหนา้ท่ีของตารางทั้งหมดท่ีมีอยูใ่น
รายงานการวจิยั ถา้มีตารางปรากฏอยูใ่นภาคผนวก ตอ้งระบุต าแหน่งของตารางไวใ้นสารบญัตาราง
ดว้ย 

 1.6 สารบญัแผนภาพ (List of Figures) จะระบุต าแหน่งของแผนภาพทั้งหมดท่ีมีอยูใ่น
รายงานการวจิยั ถา้มีแผนภาพปรากฏอยูใ่นภาคผนวก ตอ้งระบุต าแหน่งของแผนภาพไวใ้นสารบญั
แผนภาพดว้ย 

 1.7 ค าอธิบายสัญลกัษณ์ และอกัษรยอ่ ใชอ้ธิบายความหมายของสัญลกัษณ์และอกัษร
ยอ่ต่างๆ ส่วนน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมี ถา้หากวา่ในรายงานการวจิยั ไม่ไดใ้ชส้ัญลกัษณ์หรืออกัษรยอ่ต่างๆ 

 2.  ภาคเน้ือหา เป็นส่วนหลกัของรายงานการวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ย 

 2.1 บทน า 

 2.1.1 ความน า เป็นส่วนท่ีกล่าวน าถึงภูมิหลงัของเร่ืองท่ีจะศึกษา ซ่ึงส่วนของ
ความน าน้ีไม่ตอ้งข้ึนเป็นหัวขอ้ หลงัจากท่ีข้ึนบทน ากลางแลว้ ย่อหน้าเขียนขอ้ความต่างๆ ท่ีเป็น
ความน าไดเ้ลย 

 2.1.2 ความส าคญัของปัญหา เป็นส่วนหน่ึงท่ีผูว้จิยัตอ้งเนน้ให้เห็นวา่ เร่ืองท่ีก าลงั
ศึกษานั้นมีความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งไรท่ีจะตอ้งศึกษา ซ่ึงอาจจะกล่าวถึงผลงานวิจยัทฤษฎี
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไวเ้ป็นการเสริมใหเ้ห็นความส าคญัของงานท่ีก าลงัศึกษาอยู ่
 2.1.3 วตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นส่วนท่ีระบุให้เห็นชดัเจนวา่ เป้าหมายหลกั
ของการวิจยันั้นจะศึกษาเก่ียวกบัอะไรบา้ง การเรียงล าดบัขอ้ของวตัถุประสงค์ควรเรียงล าดบัตาม
ความส าคญัของวตัถุประสงคห์ลกัท่ีส าคญัซ่ึงควรจะสอดคลอ้งกบัช่ือเร่ืองของงานวจิยั 

 2.1.4 สมมติฐานของการวิจยั ส่วนน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีทุกคร้ัง ในงานวิจยับาง
ลกัษณะผูว้ิจยัไม่ไดค้าดหวงัอะไรเลย หรือผูว้ิจยัยงัไม่มีแนวคิดวา่ ผลการวิจยัควรจะเป็นอย่างไรก็
ไม่ตอ้งเขียน 

  2.1.5 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เป็นส่วนท่ีผูว้ิจยัคาดหวงัวา่งานวิจยันั้นจะเป็น
ประโยชน์ในดา้นใดบา้ง และเป็นประโยชน์แก่ใคร อยา่งไร 

 2.1.6 ขอบเขตของการวิจยั เป็นส่วนท่ีผูว้ิจยัจะก าหนดกรอบของการวิจยั ครอบ 

คลุมในเร่ืองใดบา้ง กลุ่มประชากรเป้าหมายคืออะไร ตวัแปรอะไรบา้งท่ีจะศึกษา 

 2.1.7 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เป็นขอ้ความท่ีแทนแนวความคิดหรือขอ้เท็จจริงขั้นพื้น 

ฐานท่ียอมรับเป็นความจริงโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ 

 2.1.8 นิยามศพัท ์เป็นส่วนท่ีก าหนดความหมายของค าบางค าโดยเฉพาะตวัแปรท่ี
ใชใ้นการวจิยัเพื่อส่ือความหมายและวดัไดต้รงกนั 
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 2.2 การตรวจเอกสาร เป็นส่วนท่ีสรุปแนวคิดทฤษฎีและหลกัการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีก าลงัศึกษาและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศซ่ึงควรจะแยกเป็นเร่ืองๆ 
ซ่ึงผูว้ิจยัควรจะก าหนดไวว้่าตรวจสอบเอกสารในดา้นใดบา้งและเขียนเป็นดา้นๆ หรือเป็นเร่ืองๆ 
ไปจะดีกวา่เขียนเรียงล าดบัปี พ.ศ. เม่ือจบการตรวจเอกสารแลว้ตอนทา้ยผูว้ิจยัควรจะสรุปไวด้ว้ยวา่
เร่ืองต่างๆ ท่ีตรวจสอบนั้นเก่ียวโยงกบัส่ิงท่ีก าลงัศึกษาอยา่งไร 

  2.2.1 วิ ธีการวิจัย  เ ป็นส่วนท่ีระบุถึงการด า เ นินการเ ก่ียวกับการวิจัย ซ่ึ ง
ประกอบดว้ย 

2.2.1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชแ้ละวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 

2.2.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัรวมทั้งวธีิการสร้างเคร่ืองมือและการ 

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 2.2.1.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลระบุวธีิการด าเนินการรวบรวมขอ้มูล 

 2.2.1.4 วเิคราะห์ขอ้มูล ระบุค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2.2.2 ผลการวิจยัและขอ้วิจารณ์ เป็นส่วนท่ีแสดงถึงผลการวิจยั และขอ้วิจารณ์
เก่ียวกบัผลการวิจยัท่ีได ้การเสนอผลการวิจยัน้ีอาจจะน าเสนอในรูปของการบรรยาย หรือตารางก็
ได ้แลว้แต่ความเหมาะสมดงักล่าวไวแ้ลว้ 

 2.2.3 สรุปและอภิปรายผลขอ้เสนอแนะ เป็นส่วนท่ีสรุปเน้ือหาท่ีส าคญัจากบทตน้ๆ 
รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ ดงันั้นในบทน้ีจะประกอบดว้ย 

 2.2.3.1 สรุป ส่วนน้ีจะสรุปเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและผลการวจิยั 

 2.2.3.2 อภิปรายผล ส่วนน้ีจะเป็นการอภิปรายผลการวิจยั วา่ท าไมผลการวิจยั
จึงเป็นเช่นน้ี สอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีใดบา้ง สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัผลการวจิยัของใครบา้ง 

 2.2.2.3 ขอ้เสนอแนะ ส่วนน้ีจะเป็นขอ้เสนอแนะของผูว้จิยั ซ่ึงควรจะ 

เสนอแนะจากผลการวิจัยท่ีว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ไม่ควรจะเสนอแนะลอยๆ 
ครอบจกัรวาล  
 3. ภาคเอกสารอา้งอิง ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีประกอบดว้ยรายการเอกสารต่างๆ ท่ีไดอ้า้งอิงไว้
ในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจยัเอกสารทุกเล่มท่ีอา้งอิงไวใ้นภาคเน้ือหาจะตอ้งปรากฏอยู่ใน
เอกสารอา้งอิงการจดัล าดบัของเอกสารอา้งอิงนั้นจดัล าดบัตามตวัอกัษรของผูแ้ต่ง ซ่ึงในภาษาไทย
จะเป็นช่ือตน้ ถา้เป็นภาษาต่างประเทศจะเป็นช่ือทา้ย (สกุล) จดัล าดบัภาษาไทยก่อนแลว้ตามดว้ย
ภาษาต่างประเทศ 
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 หลกัฐานเบ้ืองตน้และขอ้สังเกตในการท าบรรณานุกรมหรือเอกสารอา้งอิง  
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 151-157) 
              1. รายงานบรรณานุกรมของแหล่งความรู้ต่างชนิดกนั    มีรูปแบบและรายละเอียดในการ
บนัทึกรายงานแตกต่างกนั แบ่งไดต้ามประเภทของแหล่งความรู้   เช่า หนงัสือ บทความในหนงัสือ 
วารสาร จุลาสาร หนงัสือพิมพ ์ปริญญานิพนธ์หรือวทิยานิพนธ์ เอกสารอดัส าเนา โสตทศันวสัดุและ
การสัมภาษณ์ เป็นตน้ 

2. รูปแบบการเขียน การเวน้ระยะ   และเคร่ืองหมาย ใหใ้ชต้ามแบบแผนอยา่งเคร่งครัดและ
เป็นระบบเดียวกนั รูปแบบการเขียนมีหลายรูปแบบในท่ีน้ีกล่าวถึงรูปแบบของบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรีนครรินทรวิโรฒ พ.ศ. 2530 

3. การยอ่หนา้  ในรายการบรรณานุกรมแต่ละรายช่ือ ใหเ้ร่ิมลงรายการแรกชิดขอบซา้ย ถา้
บรรทดัแรกไม่พอใหข้ึ้นบรรทดัต่อๆไป  โดยยอ่หนา้เขา้มา  7  ระยะ  ใหอ้กัษรตวัแรกตรงกบัอกัษร
ตวัท่ี  8  ของบรรทดับน  รายช่ือต่อๆไปใหข้ึ้นบรรทดัใหม่ชิดขอบซา้ยเสมอไป 

4. ค  าวา่บรรณานุกรมให้เขียนหรือพิมพต์รงกลางหนา้ ไม่ตอ้งขีดเส้นใต ้

5. บรรณานุกรมต้องเรียงอักษรแต่ละรายการ  โดยไม่ต้องใช้เลขล าดับรายการถ้าใน
บรรณานุกรมหนังหนังสือต่างประเทศอยู่ในรายงานการวิจยัภาษาไทย   ถ้าเป็นรายการการวิจยั
ภาษาองักฤษก็ใหเ้รียงหนงัสือภาษาไทยตามล าดบัตวัอกัษร  ต่อจากชุดหนงัสือภาษาองักฤษ 

            6. ส่ิงพิมพท่ี์พิมพค์ร้ังแรก ไม่ตอ้งลงคร้ังท่ีพิมพ ์

            7. ส่ิงพิมพท่ี์มีผูแ้ต่งมากกวา่หน่ึงคน ใหใ้ชช่ื้อผูแ้ต่งท่ีปรากฏอยูบ่นปกคนแรกลงก่อน   กรณี
ท่ีมีผูแ้ต่งสองคนใหใ้ชค้  าวา่  “และ” ในภาษาไทย หรือ  “and” ในภาษาองักฤษคัน่ระหวา่งช่ือผูแ้ต่งท่ี
สอง   กรณีผูแ้ต่งมากกวา่สามคนใหล้งช่ือผูแ้ต่งคนแกแรกตามดว้ย “และ”   คนอ่ืนๆ “  ในภาษาไทย 
หรือ “and others”  ในภาษาองักฤษ 

          8. ถา้ผูแ้ต่งในนามแฝง และสามารถตรวจหานามจริงได้ ให้ในนามจริงเป็นช่ือผูแ้ต่งและ
บอกนามแฝงไวห้ลงัช่ือเร่ือง น าดว้ยค าวา่  “โดย” ในภาษาไทยหรือ “by” ในภาษาองักฤษ แต่ถา้ไม่
ทราบนามจริงก็ให้ใชช่ื้อนามแฝงเป็นช่ือผูแ้ต่งได ้ และให้วงเล็บ “(นามแฝง)” ในภาษาไทย หรือ 
“(Pseud)” ในภาษาองักฤษไวห้ลงัช่ือ 

           9. ถา้ส่ิงพิมพน์ั้นไม่แสดงไวว้า่   ใครเป็นผูแ้ต่ง   แต่เป็นท่ีทราบดีวา่ผูแ้ต่งเป็นใคร  ให้ลงช่ือ
ผูแ้ต่งนั้นดว้ย  โดยลงไวใ้นวงเล็บใหญ่ 

             10. ส่ิงพิมพท่ี์ไม่ปรากฏส านกัพิมพห์รือผูจ้ดัพิมพห์รือโรงพิมพ ์  ใหใ้ชค้วามวา่  ม.ป.ท. 
             11. ปีท่ีพิมพ ์  ถา้ไม่มีปรากฏให้ใชค้  าวา่  ม.ป.ป. ในภาษาไทยและภาษาองักฤษ  “n.d”  ใน
ภาษาองักฤษ   
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               12. หนงัสือแปล  ให้ใส่ช่ือผูแ้ต่งก่อน   ส่วนช่ือผูแ้ปลให้ลงไวห้ลงัช่ือเร่ือง  และระบุช่ือ
เร่ืองเป็นภาษาเดิมดว้ย  (ถา้มี) 
               13. ส่ิงพิมพ์ท่ีใช้อ้างอิงควรเป็นส่ิงพิมพ์คร้ังล่าสุด และระบุคร้ังท่ีพิมพ์ให้ชัดเจน ถ้า
จ าเป็นตอ้งใช้ส่ิงพิมพท่ี์เก่าแก่กว่าดว้ย เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ  ให้ท าบรรณานุกรมแยก
แต่ล่ะเล่ม โดยจดัเล่มท่ีพิมพค์ร้ังล่าสุดไวก่้อน 

                14. ส่ิงพิมพท่ี์จดัท าข้ึนในนามของหน่วยงานต่างๆ  เช่น  กระทรวง  ทบวง  กรม  องคก์าร  
สถาบัน  สมาคม  ให้ลงช่ือหน่วยงานนั้นๆ   ในต าแหน่งผูแ้ต่ง โดยลงช่ือวิสามานยนามของ
หน่วยงานก่อน   คัน่ดว้ยจุดภาค  ตามดว้ยค าบอกลกัษณะของหน่วยงาน ถา้ส่ิงพิมพอ์อกในนามของ
กระทรวง  หรือเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานในกระทวง  ให้ลงช่ือกระทรวงเป็นผูแ้ต่ง ถา้ส่ิงพิมพ์
ระบุเป็นผลงานของหน่วยงานยอ่ย   ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานนั้นไวเ้ป็นผูจ้ดัพิมพ ์

                15. รายการผู ้เฉพาะคนแรกของบรรณานุกรมแต่ละรายงาน     หากเป็นช่ือชาว
ต่างประเทศท่ีนิยมเรียนนามสกุล  ก็จะสลบัเอานามสกุลข้ึนหนา้ใหจุ้ลภาคคัน่  แลว้จึงใส่ช่ือตน้ และ
ช่ือกลาง  (ถา้มี)   ในท านองเดียวกนั  ผูแ้ต่งคนแรกท่ีมีบรรดาศกัด์ิ   ราชศกัด์ิ   ก็จะสลบัเอาช่ือจริง
ข้ึนหนา้เสมอ  แลว้ใชจุ้ลภาคตามหลงัดว้ย   บรรดาศกัด์ิ   ราชศกัด์ิ    
                16. การเขียนบรรณานุกรมของส่ิงพิมพ ์ มีรายการท่ีจะน ามาลง   รูปแบบการเขียน  
 การเวน้ระยะ   และเคร่ืองหมายเป็นดงัน้ี 

                     รูปแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย 

ช่ือ  ช่ือสกุล.  ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์เมืองท่ีพิมพ ์ :  ส านกัพิมพ.์  ปีท่ีพิมพ.์ 
                     รูปแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาองักฤษ 

ช่ือสกุล.  ช่ือแรก   ช่ือกลาง  ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ เมืองท่ีพิมพ ์ :  ส านกัพิมพ.์  ปีท่ีพิมพ.์ 
ตัวอย่างวธีิเขียนบรรณานุกรมประเภทต่างๆ 

1. ผู้แต่งคนเดียว 

สุภางค ์ จนัทวานิช, 2531.วธีิการวจัิยเชิงคุณภาพ.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

Best, Joohn W. 1970. RSserch in Education. 2
nd

 ed. New York : Prentice-Hall, 

2.ผู้แต่ง 2 คน 

บุญชม ศรีสะอาด  และนิภา  ศรีไพโรจน์. รูปแบบการสอนวธีิการทางสถิติส าหรับการวจัิยทีม่ี 
ประสิทธิภาพ.มหาสารคาม : โครงการสถาบนัวจิยัและพฒันาการเรียนการสอน  
มหาวทิยาลยั ศรีนคริทรวโิรม มหาสารคาม,2531. 
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Sergiovanni  thomas  J. and Fred U. Carver.The New School Exccutive : a Theory of 

Administrtion. 2
nd

 ed. New York : Harper  & Roe,1984. 

          3. ผู้แต่ง 3 คน 

บุญชม ศรีสะอาด ,นิภา  ศรีไพโรจน์ และนุชวนา   ทองกว.ี การวดัและประเมินผลการศึกษา.  
มหาสารคาม : ปรีดาการพิมพ,์2528. 

Ceross, Trima H. Elizabeth Welbert  Crandall and  Marjoric M. Knoll.  Management  of Modern  

Families.3
rd
 ed. New York : Appleton Countury-crofts,1973. 

4. ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 

พลประเสริฐ  ฤทธิรักษา และคนอ่ืนๆ. กฏหมายน่ารู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพศ์รีสมบติัการพิมพ ์

           ,ม.ป.ป. 
Runt.D.M. and others.  Biotechnology  in New Zealand. Wellington : Zealand Department of  

Scientific Research,1983. 

5. ผู้แต่งทีใ่ช้นามแฝงหรือทราบนามจริง 

ประยรู  อุลุชาฏะ. สังคมไทยกบัจิตรกรรมฝาผนัง. โดย น. ณ ปากน ้า (นามแฝง)กรุงเทพ ฯ : สถาบนั 

ไทยคดีศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2525. 
6. ผู้แต่งทีใ่ช้นามแฝงหรือไม่ทราบนามจริง 

มา้น ้า (นามแฝง).เลีย้งปลาทะเล. กรุงเทพฯ : กราฟฟิคอาร์ต. 2522. 
7. ผู้แต่งทีเ่ป็นหน่วยงาน 

สามญัศึกษา. กรม.คู่มือบริหารโสตทศัน์ศึกษา.กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมสามญัศึกษา, 

             2523. 

         8. หนังสือแปล 

บาร์บาร์ด.คริสเตียนม  นอร์ธโคท ปาร์คินสัน และเอน็ม เค รัสคอมม่ี. คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเอง.   
แปลจาก All About Good Health โดย ธีระ ศิริอาชาวฒันา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงทพฯ :  
ซีเอด็ยเูคชัน่, 2528. 

ไพค ์,  ดกัลาส.เวยีดกง แปลโดย  ฉลวย  พิชยัศรทตั. กรุงเทพฯ : กา้วหนา้ , 2511. 
9.ปริญญานิพนธ์ 
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สมสนิท  กองสาสนะ.ศึกษาความต้องการ นิเทศการสอนของครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาในเขต 

การศึกษา 9. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต. มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัศรีนคริน 

ทรวโิรฒ มหาสารคาม,2529. 

10. หนังสือรวมบทความหรือรวมเร่ืองซ่ึงอ้างเฉพาะตอนใดตอนหน่ึง 

สุริทอง  ศรีสะอาด. “บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ใน ชาวบรรรณ’30”.หนา้ 54 – 66 . 
มหาสารคาม: ภาควชิาบรรณารักษศ์าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และส านกัวทิยบริการ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.2531. 
จุลสาร มีรูปแบบวธีิเขียนเช่นเดียวกบัหนงัสือ 

รูปแบบและวธีิเขียนบรรณานุกรมส่ิงพมิพ์อืน่ๆ 

1. บทความจากวารสาร 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ “ช่ือบทความ.”ช่ือวารสาร.ปีท่ีหรือเล่มท่ี (ฉบบัท่ี): หนา้ท่ีตีพิมพบ์ทความ  
: เดือน,ปี พ.ศ. 

ตัวอย่างเช่น 

แมน้มาส ชวลิต. “หอ้งสมุดดรงเรียนยคุใหม่.”มิตรครู.25(16); 26-28 ; สิงหาคม,2526. 

2. บทความ ข่าว จากหนังสือพมิพ์ 

ประยรู  จรรยาวงษ ์“ขบวนการแกจ้น ; กฎหมายทีค่วรแก้ แต่ไม่ว่างแก้.” ไทยรัฐ.ตุลาคม 2531. 
หนา้ 15. 

เกรียงไกร  ไทยอ่อน. “ของดีทีเ่มืองจันทบุรี.” เดลินิวส์. 15 กรกฏาคม 2531.หนา้พิเศษ. 
Hill Beverley. “Outbook People : First to Thai Silk Fashions to France.”Bangkok Post. March  

19,1987. 

“Thai-Lao Border Trade to Increase.”The Nations.March 17.1987.P.17. 

3. จดหมายเหตุ 

ศิลปากร, กรม. เอกสารรัชกาลท่ี 5 ม. 59/3. ราชกาลในเมืองลาวพวน.31 สิงหาคม ร.ศ. 109. 
4.  ค าส่ัง 

ศึกษาธิการ,กระทรวง. ค าส่ังที ่ศธ. 030303/1462 เร่ือง เปิดสอนวชิาบรรณารักษ์ศาสตร์เป็นวชิาเอก 

              ในระดับประกาศนียบัตรวชิาการศึกษาข้ันสูง. ลงวนัท่ี 9 กนัยายน 2515. 
5.  ประกาศ 

ศรีนครินทรวโิรฒ,มหาวทิยาลยั.ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ เร่ือง ก าหนดเกีย่วกบัการ 

เรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2530-2531. ลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2530. 
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6. เอกสารประกอบการสอน 

สมบูรณ์  พรรณนาภาพ.สรุปค าบรรยายวชิาศึกษา 171 การศึกษาไทย. คณะศึกษาศาสตร์  
              มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,ม.ป.ป.  อดัส าเนา. 

7. กฎหมาย 

“ประกาศกระทรวงการคลงัเร่ืองการกูเ้งินจากรัฐบาทเบลเยยีม.”ราชกจิจานุเบกษา, เล่ม 98 ตอนท่ี   
193. หนา้ 3. 21 พฤศจิกายน 2524. 

8. แผ่นปลวิ 

ศรีนครินทรวโิรฒ, มหาวทิยาลยั. พธีิพระราชทานปริญญาบัตร มหาวทิยาลยัศรันครินทรวิโรฒ 

              14-15 สิงหาคม 2528. 
มหิดล, มหาวทิยาลยั. นิทรรศการ สู่สันติภาพ. สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันาธรรมเพื่อพฒันาชนบท  

มหาวทิยาลยัมหิดล,2530. 

รูปแบบและวธีิเขียนบรรณานุกรมจากแหล่งความรู้อื่นๆ 

1. จากการสัมภาษณ์ 

ก เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์, ข เป็นผูส้ัมภาษณ์, ท่ี....(ระบุสถานท่ีท่ีใหส้ัมภาษณ์) เม่ือ....(ระบุวนัเดือนปีท่ี
สัมภาษณ์). 

ตวัอยา่ง 

ศรีสมยั  ปัญจนะ เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,ศุภชยั เขียวทอง เป็นผูส้ัมภาษณ์,ท่ีโรงเรียนสตรีราชินูทิศ    
อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2544. 

2. รายการวิทยุหรือโทรทศัน์ 

ผูพ้ดู. “ช่ือเร่ืองเฉพาะตอน.”ช่ือรายการ.สถานท่ีออกอากาศ. วนั เดือน ปี ท่ีออกอากาศ. เวลาท่ี 

ออกอากาศ.(ถา้รายการนั้นไม่ปรากฏผูพ้ดูเป็นหลกั ใหเ้อาช่ือเร่ืองเฉพาะตอนข้ึนก่อน และ
ถา้ไม่มีช่ือเร่ืองเฉพาะตอนก็ใหเ้อาช่ือเร่ืองรายการข้ึนก่อน) 

ตัวอย่าง 

บุญถ่ิน คิดไร, อาทติย์สวสัดี, สถานีวทิยทุหารอากาศมหาสารคาม.23 ตุลาคม 2544, 

 เวลา 6.00-6.30 น. 
“หนงัใหญ่เทิดค่าคร้ังท่ี 1.”อยู่อย่างไทย. สถานีโทรทศัน์สี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 10 พฤศจิกายน 2530. 
18-52.19.22 น. 
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3.วสัดุอ้างองิถ่ายย่อส่วน 

ใหเ้ขียนบรรณานุกรมตามแบบเดิมของวสัดุนั้นๆ แต่บอกไวท้า้ยรายการในภาษาไทยวา่ไมโครฟิมฟ์ 
หรือไมโครฟิช ในภาษาองักฤษ microfilm หรือ microfiche 

ตัวอย่าง 

“นิทานโบราณวา่ดว้ยราชสีห์กบัชา้ง”ดรุโณวาท.1 : 48 – 52 : กรกฎาคม 2417.ไมโครฟิลม์. 
4.วสัดุประเภทภาพยนตร์ ภาพเลือ่น ภาพน่ิง และเทปโทรทศัน์ 

ช่ือเร่ือง.(ประเภทของวสัดุ).สถานท่ีผลิต : ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัท า, ปีท่ีผลิตหรือจดัท า. 
ตัวอย่าง 

เทคนิคการภ่ายภาพ.(ภาพเล่ือน).กรุงเทพฯ : ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา มหาวทิยาลยัศรี 

นครินทร์วิโรม ประสานมิตร, ม.ป.ป. 
5. วสัดุประเภทวสัดุแถบบันทกึเสียงและแผ่นเสียง 

ช่ือผูบ้รรยายหรือผูพ้ดูหรือผูข้บัร้อง.ช่ือเร่ือง.(ประเภทของวสัดุ).สถานท่ีผลิต : ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดั, 

ปีท่ีผลิต. 
ตัวอย่าง 

กระจ่าง พนัธมนาวนิ,ปัญหาเกีย่วกบัคนในการพัฒนาทางการเกษตร.(เทปคาสเสด).กรุงเทพฯ : 
ส านกั 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ, 2525. 
6. วสัดุประเภทแผนที่ 

ช่ือเร่ือง.(แผนท่ี) สถานท่ีผลิต : บริษทัหรือองคก์รท่ีจดัท า, ปีท่ีผลิต. 
ตัวอย่าง 

แผนทีก่รุงเทพมหานคร.(แผนท่ี).กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงไทย,2523 

7.เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์จากระบบอนิเตอร์เน็ต 

ช่ือผูแ้ต่ง. “ช่ือเอกสาร.”ช่ือสมบูรณ์ของงาน. วนั เดือน ปี ท่ีเผยแพร่.<URL.>วนั เดือน ปี ท่ีสืบคน้. 
ตัวอย่าง 

Smith, Charles A. National Extension Modle of Crirtical Parential Practice  1994. 
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การวิเคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดของการวิเคราะห์ขอ้มูล ส่วนภาคผนวกน้ีอาจจะไม่มีก็ไดข้ึ้นอยูก่บั
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ความเหมาะสมของงานวิจยัแต่ละเร่ือง ซ่ึงในส่วนของภาคผนวกน้ีอาจจะประกอบดว้ยภาคผนวก
ยอ่ยๆ หลายส่วนได ้การเร่ิมภาคผนวกยอ่ยทุกคร้ังใหข้ึ้นหนา้ใหม่ 
 

การเขยีนรายงานการวจิัยลงในวารสารทางวชิาการ 

 รายงานการวิจยัท่ีลงในวารสาร นั้นมีรูปแบบต่างๆ กัน ผูว้ิจยัควรจะศึกษารูปแบบเขียน
วารสารแต่ละเล่ม รูปแบบการเขียนรายงานการวิจยัท่ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งมากในวงการศึกษา คือ 
รูปแบบการเขียนของ American Psychological Association (APA) ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

สมบติั  ทา้ยเรือ, 2552: 212-213) 
 1. ช่ือเร่ือง หรือช่ือของงานวจิยั 

 2. ช่ือผูว้จิยั 

 3. บทคดัยอ่ ซ่ึงประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องการวจิยั วธีิการวจิยั และผลท่ีได ้

อยา่งคร่าวๆ 

 4. ส่วนเน้ือหา ส่วนเน้ือหาของรายงาน จะประกอบดว้ย 

               4.1 ตวัรายงาน (The main body) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 231) 

  ตวัรายงานโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 5 บท คือ  
              4.2 บทท่ี 1 บทน า (Introduction) หรือปัญหาของการวิจยั ส่วนน้ีจะช้ีให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการวิจยั กล่าวคือ การวิจยัเร่ืองน้ีส าคญัอย่างไร จะช่วยเสริมสร้างหรือส่งผลเช่นไร 
เช่น จะช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบติังาน ช่วยแก้ปัญหาการเรียน หรือช่วยให้เกิดความกระจ่างใน
แนวความคิดท่ีโต้แยง้กนัอยู่ เป็นต้น ในบทน าประกอบด้วย 3 มิหลงั จุดมุ่งหมายในการวิจยั 
ความส าคญัของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั สมมุติฐานในการวิจยั นิยามศพัท์เฉพาะ ขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ ซ่ึงไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของเร่ืองเหล่าน้ีแลว้ ในบทท่ี 2 วา่ดว้ยการก าหนดปัญหาในการ
วจิยั 

  4.3 บทท่ี 2 ทฤษฎีและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Related  Literature) หรือท่ีเรียกวา่
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั หรือวรรณคดีท่ีเก่ียวขอ้ง ในรายงานการวิจยับางเร่ืองเขียนส่วนน้ีรวม
ไวใ้นภูมิหลงัหรือบทน า ไม่แยกออกต่างหาก ในบทน้ีจะกล่าวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัและ
ผลการวิจยักบัคนอ่ืนๆ ท่ีไดท้  าไปแลว้ในเร่ืองเดียวกนัหรือเก่ียวขอ้งกนั การเขียนรายงานในบทน้ี
ไม่ใช่การน าเอาทฤษฎีและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเขียนเรียงตามล าดบัต่อๆ กนัไปให้ครบถว้น แต่
ผูว้ิจยัจะตอ้งจดัระบบหรือวางโครงเร่ืองเลือกสรรเอาเน้ือหาสาระท่ีจ าเป็นมาเขียนตามโครงเร่ือง 
ควรเขียนในลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นวา่การวิจยันั้นพฒันามาจากทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีผา่นมาเช่น
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ไรอาจช้ีถึงข้อผิดพลาดในการวิจยัท่ีผ่านมา ขอ้สรุปจากการผลการวิจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 
รายละเอียดของเร่ืองน้ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 วา่ดว้ยเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 

  4.4 บทท่ี 3 วิธีวิจยั (หรือวิธีด าเนินการศึกษาคน้ควา้) ในส่วนน้ีจะช่วยให้ผูอ่้าน
ทราบรายละเอียดในวธีิด าเนินการวจิยั โดยทัว่ไปควรมีหวัขอ้ส าคญัดงัน้ี 

         4.4.1 ประชากรท่ีท าการศึกษา ระบุถึงประชากรท่ีท าการศึกษาว่า เป็น
ประชากรกลุ่มใด อยูท่ี่ไหน มีจ านวนเท่าใด หรือประมาณเท่าใด 

       4.4.2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง กล่าวถึงจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง วิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
เพื่อเป็นตวัแทนของประชากร กรณีท่ีศึกษาตวัแปรอิสระควรแจงขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งออกตามตวัแปร
เหล่านั้นใหช้ดัเจน เช่น จ าแนกตามเพศ ระดบัชั้น หลกัสูตร โรงเรียน ขนาดโรงเรียน ฯลฯ 

       4.4.3 ตวัแปรท่ีศึกษา กล่าวถึงตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม กรณีท่ีมีการควบคุมตวั
แปรก็ระบุไวใ้หช้ดัเจน 

        4.4.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั กรณีท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง หรือท่ี
พฒันาข้ึน เช่น บทเรียนโปรแกรม บทเรียนโมดูล ส่ือการเรียนการสอนอ่ืนๆ ให้กล่าวถึงลกัษณะ
ของเคร่ืองมือ เช่น เน้ือหาสาระ ส่วนประกอบ วธีิใช ้กระบวนการสร้าง กรณีท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบวดัต่างๆ ถ้าเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้าง
มาตรฐานไวแ้ลว้ ผูว้จิยัยมืมาใช ้ก็กล่าวถึงลกัษณะ จ านวนขอ้ คุณภาพต่างๆ เช่น ความเช่ือมัน่ ความ
เท่ียงตรง ถา้ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง นอกจากจะกล่าวถึงลกัษณะของเคร่ืองมือพร้อมตวัอยา่ง จ  านวนขอ้ 
คุณภาพต่างๆ ทั้งทางด้านความเช่ือมัน่ ความเท่ียงตรง อ านาจจ าแนก ระดับความยากแล้ว ยงั
กล่าวถึงวธีิการสร้าง ขั้นตอนในการพฒันาเคร่ืองมือดงักล่าวดว้ย ตวัอยา่งของรายงานเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการรวบรวมขอ้มูล  
        4.4.5 การรวบรวมขอ้มูล กล่าวถึงกระบวนการในการรวบรวมขอ้มูล เช่น 
ช่วงเวลาในการไปทดสอบหรือสัมภาษณ์ หรือสังเกตกลุ่มตวัอย่าง การตรวจให้คะแนนแบบวดั
ต่างๆ ในการวิจัยเชิงทดลองจะกล่าวถึงขั้ นตอนในการด า เนินการทดลองตั้ งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ 

        4.4.5 รูปแบบของการวิจยั ในการวิจยับางเร่ืองผูว้ิจยัควรกล่าวถึงรูปแบบใน
การวจิยัเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  
        4.4.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล กล่าวถึงวิธีการทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ซ่ึงอาจจะเป็นสถิติพรรณนาหรืออา้งอิงหรือทั้งสองอยา่ง 
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  4.5 บทท่ี 4 ผลการวิจยั กล่าวถึงผลการศึกษาคน้ควา้หรือผลการวิจยั ในการเขียน
ส่วนน้ีถ้ามีจุดมุ่งหมายและสมมุติฐานหลายขอ้เท็จจริงจะเขียนรายงานไปตามล าดบั บางคร้ังจะ
แสดงตาราง แผนภูมิหรือภาพประกอบ เพื่อช่วยใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง         
  4.6 บทท่ี 5 สรุปผลการวจิยั อภิปราย และขอ้เสนอแนะ ในส่วนสรุปผลการวิจยัจะ
กล่าวถึงการวิจยัทั้งหมดอย่างย่อๆ เพื่อผูอ่้านจะได้ศึกษาโดยใช้เวลาไม่มากนัก ซ่ึงประกอบด้วย
ความมุ่งหมายในการวจิยั วธีิด าเนินการวจิยั และผลการวจิยั 

  ส าหรับการอภิปรายผลการวจิยันั้น ผูว้จิยัจะแปลความผลการวจิยั โดยใช ้

การสังเคราะห์ความรู้หลายๆ ด้าน ควรกล่าวถึงผลการวิจยัท่ีส าคญัๆ ผลการวิจยันั้นเป็นไปตาม
สมมุติฐานหรือไม่ เช่ือมโยงถึงทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐาน กล่าวถึงผลการวิจยัของคนอ่ืนๆ ในปัญหา
เดียวกันโดยการวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องกันหรือความแตกต่างกันกรณีไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐานให้เหตุผลว่าท าไมจึงเกิดผลดงักล่าว ในส่วนของการอภิปรายน้ีอาจกล่าวถึงจุดบกพร่อง
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

  ในส่วนท่ีเป็นขอ้เสนอแนะ อาจเสนอแนะเก่ียวกบัการน าผลการวิจยัไปปฏิบติัหรือ
ใชป้ระโยชน์หรือเสนอแนะเพื่อการวจิยัต่อไป 

 4.7 เอกสารอา้งอิง  เอกสารอา้งอิงทุกช้ินท่ีอา้งถึงในส่วนของเน้ือหาตอ้งปรากฏอยู่
ในเอกสารอา้งอิง  

      4.8 ภาคผนวก เป็นส่วนท่ีให้รายละเอียดเพิ่มเติม จะมีหรือไม่มีก็ไดแ้ลว้แต่ความจ า
เป็น หรือความเหมาะสมของงานวจิยัแต่ละเร่ือง 

 

การประเมนิผลการวจิัย 

 ในกระบวนการของการด าเนินงานวิจยั ผูว้ิจยัจะตอ้งศึกษาทฤษฎีและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อท่ีจะใหน้ าแนวคิด วธีิการและผลการวจิยันั้นมาใชป้ระโยชน์ต่อการด าเนินงานวิจยั งานวิจยัท่ีจะ
น ามาเป็นประโยชน์ได้ดังกล่าว ควรเป็นงานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ ซ่ึงจะทราบได้จาก 

การประเมินผลงานวิจยันั้น การประเมินผลการวิจยั ควรพิจารณาทั้ง 2 มิติ คือ พิจารณาในด้าน
คุณค่าและดา้นคุณภาพ ( สมบติั  ทา้ยเรือค า, 2552: 213; สุรวาท  ทองบุ, 2550: 195-200) 
           1. ด้านคุณค่า เป็นการพิจารณาเก่ียวกบัประโยชน์หรือความส าคญัของงานวิจยันั้น ซ่ึงมี
เกณฑพ์ิจารณาหลายเกณฑ ์เช่น ช่วยแกปั้ญหาท่ีประสบอยู ่(โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วน ปัญหาส าคญั) 
ไดพ้ฒันาส่ิงใหม่ข้ึนมา เป็นประโยชน์ต่องานวชิาการ เช่น ทดสอบทฤษฎี สร้างสูตรใหม่ 
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  2. ด้านคุณภาพ เป็นการพิจารณาถึงความถูกตอ้ง เหมาะสมตามหลกัการของการวิจยัท่ี
ดีมีเกณฑพ์ิจารณาดงัน้ี 

 2.1 ช่ือเร่ืองท่ีวิจยั  ช่ือเร่ืองช้ีให้เห็นถึงขอบข่ายปัญหาอยา่งชดัเจน รัดกุมไม่ใชค้  า
ฟุ่มเฟือย 

 2.2 ความเป็นมาของปัญหา 

 2.2.1 กล่าวถึงปัญหาอยา่งชดัเจน ช้ีให้เห็นความส าคญัของปัญหาท่ีวิจยันั้น คือ 
มีเหตุผลท่ีท าการวจิยัชดัเจน และเหตุผลท่ีท าการวจิยัก็เป็นเหตุผลท่ีส าคญั 

 2.2.2 กล่าวถึงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีในปัญหา ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

ขององคป์ระกอบเหล่านั้นและเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

 2.2.3dมีหลกัเหตุผลท่ีหนกัแน่น เพียงพอในการเลือกตวัแปร หรือองคป์ระกอบ 

ท่ีจะศึกษาและแสดงถึงความสัมพนัธ์กบัปัญหาท่ีวจิยั 

 2.2.4dช้ีถึงความสัมพนัธ์ระหว่างข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวมโนภาพ (Concept) ท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัปัญหาอยา่งเป็นระบบไปตามล าดบั 

 2.2.5 แยกประเด็นปัญหาท่ีชดัเจนโดยใชห้ัวขอ้หรือการยอ่หน้า (Paragraph) ท่ี
เหมาะสม 

 2.2.6 ใชข้อ้ความท่ีรัดกุม ไม่คลุมเครือ 

 2.3 การก าหนดขอบเขตของปัญหาการวิจยั ก าหนดขอบเขตของปัญหาการวิจยั
อยา่งชดัเจน 

 2.4 นามศพัทเ์ฉพาะ 

  2.4.1 ให้นิยามตวัแปรและศพัทเ์ฉพาะท่ีส าคญัอยา่งชดัเจน โดยเขียนให้เป็น 

เชิงปฏิบติัการค าศพัทท่ี์ไม่จ  าเป็นก็ไม่ตอ้งใหนิ้ยาม 

  2.4.2 ในรายงานการวิจยั ใชค้  าศพัทเ์ฉพาะและมโนภาพ (Concept) ตรงตามท่ี
ไดนิ้ยามไว ้

2.5 สมมติฐาน 

2.5.1 สมมติฐานสร้างจากหลกัของเหตุผล และผลงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.5.2 สมมติฐานท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ความท่ีทราบกนัดี หรือสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ท่ีเป็นท่ียอมรับ 

2.5.3 สมมติฐานท่ีสร้างข้ึนมีความชดัเจน สามารถทดสอบได ้

2.5.4 สมมติฐานสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 
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 2.6 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้มีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Assumption) หรือสัจพจน์ในปัญหาท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัการวดั การเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่าง ความสอดคล้องและความเหมาะสมใน 

การใชส้ถิติทดสอบ 

 2.7 ทฤษฎีและการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.7.1 การอา้งถึงทฤษฎีและการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในปัญหาการวจิยั การออกแบบ 

การวจิยั กระบวนการในการวจิยั สรุปและอภิปรายผลอยา่งเพียงพอ และตรงกบัเร่ือง 

 2.7.2 กล่าวถึงพฒันาการของหลกัเหตุผล หรือทฤษฎีท่ีเป็นกรอบ (Theoretical 

Framework) จากผลการวจิยัในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัอา้งอิงมายงัปัญหาท่ีวจิยั 

2.7.3 การจดัล าดบัเร่ืองเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

2.7.4 การกล่าวอา้งแหล่งอา้งอิงใด จะตอ้งปรากฏแหล่งอา้งอิงในบรรณานุกรม 

และบรรณานุกรมจะตอ้งไม่มีแหล่งอา้งอิงท่ีไม่ระบุในรายงานการวิจยั 

 2.8 วธีิด าเนินการวจิยั 

2.8.1 ก าหนดหลกัเหตุผล โครงสร้าง และวธีิการศึกษาท่ีรอบคอบรัดกุม 

2.8.2 กล่าวถึงประชากรและกลุ่มตวัอยา่งโดยชดัเจน 

 2.8.3 กล่าวถึงวธีิการในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง และรายละเอียดของกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยชดัเจน วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งมีความเหมาะสม 

 2.8.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นมาตรฐาน มีความตรง (Validity) 
มีความตรง (Reliability) สูง มีวิธีการตรวจให้คะแนนเป็นมาตรฐาน (กรณีท่ีเป็นแบบตรวจให้
คะแนน) สามารถรวบรวมข้อมูลท่ีจ  าเป็นในการศึกษาได้อย่างครบถ้วน ข้อมูลท่ีรวบรวมมี 

ความเช่ือถือได ้

2.8.5 กรณีท่ีใชส้ถิติทดสอบ ไม่ฝ่าฝืนขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการใชส้ถิตินั้น 

2.8.6 รายงานกระบวนการด าเนินการวจิยัไวอ้ยา่งละเอียดชดัเจน 

 2.9 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.9.1 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นปรนยั ปราศจากอคติ 

 2.9.2 กรณีใชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานใน
การวจิยั และสมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 2.9.3 วธีิการทางสถิติท่ีใชใ้นการวจิยัมีความเหมาะสม 

 2.9.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลกระท าไดถู้กตอ้ง 

 2.10 ผลการวจิยั 

2.10.1 เสนออยา่งเป็นปรนยัมากกวา่อตันยั 
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 2.10.2 แปลผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ไม่อา้งสรุปเกินขอ้มูลหรือ
ใชข้อ้ความท่ีครอบคลุมกวา้งเกินไปจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่
 2.11 การสรุปผลการวจิยั 

 2.11.1 กล่าวถึงปัญหา วธีิการศึกษา ผลการศึกษา โดยใชข้อ้ความท่ีกระชบักิน
ความโดยไม่กล่าวถึงส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

 2.11.2 สรุปผลการศึกษาภายในขอบเขต และระดบัของการอา้งอิงเหตุผลตาม
ขอ้มูลและผลการวเิคราะห์ 

 2.11.3 สรุปผลการศึกษาไดเ้หมาะสม ไม่มีความล าเอียงหรือคติส่วนตวัเจือปน  
ผูว้จิยัคนอ่ืนสามารถเขา้ใจและศึกษาเพื่อตรวจสอบต่อไปได ้

 2.12 การอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

2.12.1 อภิปรายผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลสมเหตุสมผล น่าเช่ือถือได ้

2.12.2 แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของผลการศึกษากบัผลการวจิยัท่ีแลว้มา 

อยา่งชดัเจน 

 2.12.3 อภิปรายจุดอ่อนของขอ้มูล วธีิวเิคราะห์ องคป์ระกอบท่ีไม่ไดค้วบคุม  
ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการศึกษา 

 2.12.4 กล่าวถึงขอบเขต ขอ้ควรระวงัในผลการศึกษา (ความขดัแยง้ ความ 

ไม่คงเส้นคงวา หรือส่ิงท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจผดิในผลการศึกษา) 
2.12.5 อภิปรายความส าคญัของผลการศึกษา 

2.12.6 กล่าวถึงความจ าเป็นส าหรับการวจิยัเพิ่มเติม 

2.12.7 มีการเสนอแนะเก่ียวกบัการน าผลวจิยัไปใช ้เม่ือผลวจิยัสอดคลอ้งกบั 

จุดมุ่งหมายท่ีระบุไวใ้นจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

 2.12.8 มีการเสนอแนะส าหรับการวจิยัเพิ่มเติม ท่ีสมเหตุสมผล กวา้งขวางและ 

ปฏิบติัได ้

 2.13 การอา้งอิง 

2.13.1 ใชแ้บบแผนการอา้งอิงท่ีเหมาะสม และเป็นแบบเดียวโดยตลอด 

2.13.2 อา้งอิงไดต้รงตามความเป็นจริง และมีความสมบูรณ์ 

 2.13.3 ไม่ใชภ้าษาแสลง ภาษาพดู แต่ละประโยคมีความหมายชดัเจน  
ถูกหลกัไวยากรณ์ 
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ค าถามเพือ่ใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจในรายงานการวิจัยเพือ่ประเมินเบือ้งต้น  
(สุรวาท ทองบุ, 2550: 195-205) 
ช่ือหวัขอ้ปัญหาพิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

1. ช่ือหวัขอ้ปัญหามีความชดัเจนและรัดกุมเพียงใด 

2. บ่งบอกขอบเขตของการวจิยั ครอบคลุมไม่เกินเลยเร่ืองท่ีท าวจิยั 

3. ช่ือหวัขอ้ปัญหาท าใหท้ราบระเบียบวธีิของการวจิยั หรือแนวทางการวจิยัหรือไม่ 
4. ช่ือหวัขอ้ปัญหาสามารถหาค าตอบได ้มีความส าคญัเพียงใด จะเป็นประโยชน์กบัใครท่ี

ไหนอยา่งไร และสามารถหาค าตอบไดด้ว้ยวธีิการวจิยัไดห้รือไม่ 
ส่วนหนา้ของรายงาน 

พิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

1. การน าเสนอส่วนหนา้มีครบเท่าท่ีจ  าเป็นหรือไม่ 
2. เน้ือหาและการใชถ่้อยค าภาษาในแต่ละรายการในขอ้ 1 มีความเหมาะสมเพียงใด 

3. หัวขอ้ท่ีปรากฏในสารบญั รายการตาราง และรายการภาพ เรียงล าดบัสอดคล้องกนั
หรือไม่ และตรงตามเลขหนา้ท่ีระบุไวห้รือไม่ 

4. รูปแบบการน าเสนอส่วนหนา้ถูกตอ้งตามท่ีสถาบนัก าหนดหรือไม่ 
ภูมิหลงัของปัญหา 

พิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

1. ไดมี้เสนอความส าคญัของประเด็นปัญหาท่ีจะท าการวิจยัเพียงใด โดยเฉพาะต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

2. ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่สภาพท่ีชุมชน สังคม และประเทศชาติตอ้งการนั้นเป็นอยา่งไร และสภาพ
ท่ีเป็นอยูแ่ตกต่างจากท่ีคาดหวงัหรือตอ้งการเพียงใด 

3. ได้ช้ีให้เห็นปัญหาท่ีศึกษานั้น เกิดข้ึน เพราะเหตุใด และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร
หรือไม่ 

4. ไดเ้สนอใหท้ราบวา่ส่ิงท่ีเป็นปัญหานั้นเกิดข้ึนตามสภาวะหรือสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบนั
อยา่งไรหรือไม่ 

5. ไดเ้สนอให้ทราบวา่ การศึกษาปัญหานั้นมุ่งศึกษาหรือมุ่งแกปั้ญหาในประเด็นใดชดัเจน
เพียงใด 

6. ไดเ้สนอให้ทราบว่า การศึกษาตวัแปรของปัญหานั้น ๆ อาศยัทฤษฎีหรือหลกัการใด ๆ 
หรือไม่ 
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7. การบรรยายรายละเอียดของปัญหาไดเ้สนอไวอ้ย่างมีระบบตามความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งตามล าดบัดีเพียงใด 

ขอบเขตและความส าคญัของการวจิยั 

พิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

1. ปัญหานั้นมีขอบเขตเพียงพอท่ีจะพิจารณาตวัแปรต่าง ๆ ได้อย่างถูกตอ้งและ ทัว่ถึง
เพียงใด 

2. ปัญหานั้นระบุขอบเขตไวช้ดัเจนเพียงใด 

3. ปัญหานั้นมีคุณค่าและมีประเด็นท่ีส าคญัเพียงพอท่ีจะสนองความตอ้งการของสถาบนั
และสังคมเพียงใด 

4. ปัญหานั้นมีคุณค่าในดา้นทฤษฏีและดา้นปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด 

5. ปัญหานั้นสามารถน าไปปรับปรุง แกไ้ข หรือตรวจสอบเน้ือหา และวธีิการไดดี้เพียงใด 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

พิจารณาส่ิงต่อไปน้ี 

1. ตวัแปร และค าศพัทอ่ื์น ๆ ไดนิ้ยามไวช้ดัเจนเพียงใด 

2. ตวัแปรท่ีตอ้งให้นิยามในรูปนิยามเชิงปฏิบติัการ ไดนิ้ยามไวอ้ยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้ง
กบันิยามตามทฤษฎีเพียงใด 

3. ค านิยามท่ีใหมี้เหตุผล และหลกัฐานอา้งอิงท่ีเช่ือถือไดห้รือไม่ 
4. การใชค้  านิยามศพัทเ์ฉพาะในรายงานการวจิยัคงเส้นคงวาเพียงใด 

5. การใหค้  านิยามศพัทเ์ฉพาะไดร้ะบุไวต้อนตน้ของรายงานหรือไม่ 
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

พิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

1. ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของปัญหาท่ีศึกษามีลกัษณะเฉพาะเหมาะสมเพียงใด 

2. ขอ้ความในขอ้ตกลงและค าอธิบายทางทฤษฎีมีลกัษณะเป็นเหตุเป็นผลเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ศึกษาเพียงใด 

3. ขอ้ตกลงไดร้ะบุไวอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีครบถว้นตามท่ีควรจะมีหรือไม่ 
การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

พิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

1. ไดเ้สนอทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาไดค้รบถว้นหรือไม่ 
2. การน าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าเสนอเก่ียวกบัวิธีการวิจยั การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งการ

ตั้งสมมติฐานการวเิคราะห์ขอ้มูล และการสรุปผล รัดกุม และชดัเจนเพียงใด 
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3. งานวิจยัต่าง ๆ ท่ีน ามากล่าวนั้นไดมี้การประเมินตรวจสอบความถูกตอ้งเก่ียวกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง วธีิการศึกษา และการสรุปผลหรือไม่ 

4. การน าเสนอเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้สนอในลกัษณะน าทฤษฎีหรือขอ้มูล 

ต่าง ๆ และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเช่ือมโยงกบัปัญหาเพื่อใหผู้อ่้านมองเห็นความสัมพนัธ์หรือไม่ 
5. การน าเสนอเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งได้เสนอในลกัษณะของการจดัหมวดหมู่

ความเก่ียวขอ้งใหเ้ห็นถึงความขดัแยง้และความสอดคลอ้งโดยมีตวัแปรท่ีศึกษาเป็นหลกัหรือไม่ 
สมมติฐานการวจิยั 

พิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

1. สมมติฐานเหล่านั้นสามารถอธิบายหรือตอบค าถามต่อปัญหาท่ีวิจยัไดค้รบถว้นหรือไม่ 
และอยูใ่นรูปแบบท่ีจะลงสรุปวา่จะสนบัสนุนหรือคดัคา้นไดห้รือไม่ 

2. สมมติฐานเหล่านั้นสอดคลอ้งกบัทฤษฎี หลกัการและขอ้เท็จจริง สมเหตุสมผลและ
สอดคลอ้งกบัสภาพจริงเพียงใด 

3. สมมติฐานเหล่านั้นสามารถท าการทดสอบไดห้รือไม่ 
วธีิการวจิยั 

เน่ืองจากการวิจยัแต่ละประเภท มีลกัษณะวิธีการวิจยัท่ีเป็นแบบเฉพาะตวั ดงันั้น ในการ
ประเมินงานวิจยัแต่ละประเภทจึงมีความแตกต่างกนั การประเมินจึงควรพิจารณาแยกจากกนัเพื่อ
ใหผ้ลการประเมินมีความถูกตอ้งยิง่ข้ึน การประเมินงานวจิยัแต่ละประเภท มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การประเมินงานวจิยัเชิงประวติัศาสตร์ พิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

    1.1 ขอ้มูลท่ีน ามาเป็นหลกัฐานในการสรุปผลดงัน้ี ไดม้าจากแหล่งปฐมภูมิหรือไม่ ถา้
ได้มาจากแหล่งทุติยภูมิแล้ว ขอ้มูลท่ีได้มีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได้เพียงใดมีการตรวจสอบ
หรือไม่ 

    1.2 มีการกล่าวถึงพยานหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดม้าใชใ้นการสนบัสนุนหรือยืนยนัขอ้เท็จจริง
ท่ีคน้พบมากน้อยเพียงใดมีการตรวจสอบความซ่ือตรง ความสามารถ อคติ แรงจูงใจอ านาจหน้าท่ี
ของพยานบุคคล หรือผูบ้นัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ วา่บนัทึกโดยวธีิใด เม่ือไร และท าไมหรือไม่ 

    1.3 มีการตรวจสอบแหล่งขอ้มูล (Source of Materials) อยา่งถ่ีถว้นเพียงใดมีการระบุช่ือ
ผูเ้ขียน เวลา หรือสถานท่ีแน่นอนหรือไม่ 

    1.4. ขอ้มูลท่ีน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานในการลงสรุปมีจ านวนมากพอหรือไม่ 
    1.5 ข้อมูลท่ีน ามาใช้เป็นหลักฐานในการลงสรุปเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้ งหมด 

(ประชากร) ไดดี้เพียงใด 
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    1.6 การวิพากษ์วิจารณ์ขอ้มูลเพื่อลงสรุปผลนั้น ไดก้ระท าอย่างถูกตอ้งสมบูรณ์เพียงใด 
กล่าวคือ ไดอ้าศยัผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ หรือในเร่ืองนั้น ๆ หรือไม่ 

    1.7 การตีความหมายของขอ้มูล ซ่ึงอาจเป็นขอ้เขียน ขอ้บนัทึก หรือจากวตัถุส่ิงของได้
ตีความหมายถูกตอ้งหรือไม่ 

2. การประเมินงานวจิยัเชิงบรรยาย พิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

    2.1 รูปแบบการวจิยัมีความหมายเหมาะสมหรือเพียงพอในเร่ืองขอบเขตความลึกซ้ึงและ
ความชดัเจน ในการใชต้รวจสอบสมมติฐานหรือไม่ 

    2.2 ได้มีการระมดัระวงัในเร่ืองการก าหนดสภาพการณ์ในการเก็บข้อมูลการก าหนด
ขอบข่ายของเคร่ืองมือ การออกแบบบนัทึกขอ้มูล ตลอดจนการตรวจสอบความเท่ียงตรงและความ
เช่ือมัน่ของขอ้มูลหรือไม่ 

    2.3 ข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลในลกัษณะใด เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการวจิยันั้น ๆ หรือไม่ 

    2.4 เกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกประเภทขอ้มูล มีความเหมาะสม และมีมาตรฐานท่ีจะใช้
ช้ีบอกใหเ้ห็นความแตกต่างหรือความสัมพนัธ์ของขอ้มูลหรือไม่ 

    2.5 การวจิยันั้นเป็นการศึกษาอยา่งผิวเผิน เพื่อส ารวจตวัแปรและหาธรรมชาติทัว่ไปของ
ตวัแปรเท่านั้น หรือเป็นการศึกษาอยา่งลึกซ้ึงลงไปถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรหรือความเป็นเหตุ
เป็นผลของตวัแปร 

3. การประเมินงานวจิยัเชิงทดลอง พิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

    3.1 แบบแผนการทดลอง (Experimental Design) มีความเหมาะสมและมีความชดัเจน
เพียงใด สามารถท่ีจะตอบค าถามในสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนหรือไม่ และการออกแบบนั้นบ่งบอกถึง
วธีิการในการควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนไดรั้ดกุมเพียงใด 

    3.2 แบบแผนการทดลองนั้นไดจ้ดัให้ตวัแปรทดลอง (Treatment) ส่งผลต่อตวัแปรตาม
อยา่งมีความเท่ียงตรงทั้งภายในและภายนอกเพียงใด 

    3.3 การวิจยันั้นเป็นการทดลองอนัแทจ้ริง กล่าวคือ ผูว้ิจยัสามารถจดักระท ากบัตวัแปร
ทดลองไดอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ เพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของตวัแปร หรือเป็นการ
ทดลองท่ีไม่แทจ้ริง คือเป็นเพียงแต่สังเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้วศึกษายอ้นหลงัถึงเหตุของ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ 

    3.4 การวิจยันั้นได้ใช้การสุ่ม (Randomization) ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างห้องเรียน 
ผูส้อน เวลาท่ีทดลอง ตวัแปรทดลอง (Treatment) และอ่ืน ๆ ลงในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
เพื่อใหมี้ความเท่าเทียมกนัหรือไม่ 
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    3.5 ในกลุ่มทดลองไดแ้ยกกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ สอดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา
หรือไม่ 

    3.6 ใชก้ารควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนโดยเทคนิควิธีการทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนรวมหรือขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของเทคนิคทางสถิตินั้น ๆ เพียงใด 

    3.7 เลือกใชว้ิธีการทางสถิติเพื่อวิเคราะห์หลกัสูตรหรือทดสอบสมมติฐานไดเ้หมาะสม
กบัระดบัของขอ้มูล และขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของเทคนิคทางสถิตินั้นๆ เพียงใด 

    3.8 ได้ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติในการท่ีจะปฏิเสธสมมติฐานเป็นกลาง (Null 

Hypothesis) ไวล่้วงหนา้ก่อนท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลหรือไม่ 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

พิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 

    1. ไดมี้การก าหนดขอบข่ายของประชากรท่ีศึกษาหรือไม่ และชดัเจนเพียงใด 

    2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาเป็นตวัแทนประชากรนั้น ๆ ไดดี้เพียงใด 

    3. เทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัลกัษณะของประชากรท่ีศึกษา
หรือไม่ 

    4. การอธิบายวธีิการก าหนดขนาดและการเลือกกลุ่มตวัอยา่งชดัเจนเพียงใด และมีขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนมากพอท่ีจะเป็นตวัแทนไดห้รือไม่ 
เคร่ืองมือวจิยั 

พิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

    1. เคร่ืองมือท่ีใชเ้หมาะสมกบัเร่ืองท่ีวจิยัหรือไม่ 
    2. เคร่ืองมือท่ีใชมี้ความเท่ียงตรงและมีความเช่ือมัน่มากนอ้ยเพียงใด 

    3. เคร่ืองมือท่ีใชมี้ระบบการใหค้ะแนนและการแปลความหมายคะแนนอยา่งไร 

    4. ผูว้จิยัมีความรู้และมีทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือนั้น ๆ มากนอ้ยเพียงใด 

    5. เคร่ืองมือท่ีใช ้ผูว้จิยัสร้างข้ึนเองใหม่หรือดดัแปลงมาจากของผูอ่ื้น ในกรณีท่ีดดัแปลง
มาจากของผูอ่ื้นหรือดดัแปลงจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นต่างประเทศ ไดมี้การตรวจสอบคุณภาพใหม่ หรือ
ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมในแง่ระดบั ความรู้ อาย ุของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาหรือไม่ 

    6. การตรวจสอบความเท่ียงตรงและการหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ ใช้วิธีการท่ี
เหมาะสมกบัชนิดของเคร่ืองมือนั้นๆ หรือไม่ และวิธีการอธิบายเป็นขั้นตอนและมีความชัดเจน
เพียงใด 

    7. ค าช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยัและค าช้ีแจงในการท าของเคร่ืองมือนั้นๆ มีความ
กระจ่างชดัเจน ท่ีจะท าใหผู้ต้อบเกิดความเขา้ใจตรงกนัหรือไม่ 
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    8. เน้ือหาของค าถามมีความครอบคลุมในเร่ืองท่ีจะถามมากนอ้ยเพียงใด 

    9. การใชถ้อ้ยค าส านวนภาษาในค าถามมีความชดัเจน รัดกุม และเหมาะสมกบัระดบัของ
ผูต้อบหรือไม่ 

    10. ค าถามมีความเป็นปรนยัหรือไม่ 
    11. การเรียงล าดบัขอ้ค าถาม ไดเ้รียงล าดบัในลกัษณะท่ีจะกระตุน้หรือเร้าใจให้ผูต้อบเกิด

ความสนใจในการตอบหรือไม่ เช่น เรียงจากค าถามง่าย ๆ ไปหาค าถามยาก ๆ หรือเรียงจากค าถาม
ทัว่ไปกวา้ง ๆ ไปสู่ค าถามท่ีแคบเจาะจงและล่วงลึก 

    12. วธีิการตอบง่ายและสะดวกต่อการวเิคราะห์ขอ้มูลเพียงใด 

การรวบรวมขอ้มูล 

พิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 

    1. มีการก าหนดวิธีการในการรวบรวมขอ้มูล และจดัแยกประเภทขอ้มูลไวต้ั้งแต่เร่ิม
ท าการศึกษาหรือไม่ 

    2. การจดัแยกประเภทขอ้มูลง่ายและสะดวกต่อการท่ีจะน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
หรือไม ่

    3. การรวบรวมขอ้มูลและการบนัทึกขอ้มูลกระท าอยา่งมีระบบและเป็นปรนยัหรือไม่ 
    4. มีการตรวจสอบกระบวนการของการไดม้าของขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลหรือไม่ 
    5. มีการตรวจสอบความอคติ ความซ่ือตรง และความรอบคอบของผูร้วบรวมขอ้มูล

หรือไม ่

    6. ผูว้ิจยัยอมรับและระบุขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่คาดคิดในการรวบรวมขอ้มูลไว้
ดว้ยหรือไม่ 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

พิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 

    1. ขอ้มูลมีจ านวนพอเพียงท่ีจะใชว้ธีิการทางสถิติในแต่ละชนิดในการทดสอบสมมติฐาน
หรือไม ่

    2. วิธีการทางสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลเหมาะสมกบัระดบัขอ้มูลและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
ของวธีิการทางสถิติ นั้น ๆ หรือไม่ 

    3. การวิเคราะห์ขอ้มูลไดก้ระท าอยา่งมีความเป็นปรนยั และปราศจากอคติของผูท้  าการ
วเิคราะห์หรือไม่ เพียงใด 

    4. ผูว้ิจยัไดล้ะเลยขอ้มูลหรือละทิ้งขอ้มูลท่ีจะให้ผลไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว้
หรือไม ่
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    5. การลงสรุปผลการวิเคราะห์ไดส้รุปเกินขอบเขตของขอ้มูลท่ีไดม้าหรือไม่ 
    6. ผลการวเิคราะห์ช้ีใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์กบัผลงานวจิยัก่อน ๆ หรือไม่ 

การน าเสนอขอ้มูล ผลวเิคราะห์ และการแปลความหมาย 

พิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 

    1. มีการน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมิ กราฟ ตาราง หรือภาพ เพื่อให้การอ่านผลวิเคราะห์ 
เขา้ใจไดง่้ายหรือไม่ และมีความเหมาะสมเพียงใด 

    2. การสร้างแผนภูมิ กราฟ ตาราง เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือไม่ 
    3. มีการใหส้ัญลกัษณ์เก่ียวกบัเส้นต่าง ๆ ในแผนภูมิ กราฟ ไดถู้กตอ้งชดัเจนเพียงใด 

    4. ขอ้ความท่ีใชอ้ธิบาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง มีความชดัเจนและถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัผล
วเิคราะห์ท่ีไดห้รือไม่เพียงใด 

    5. มีการให้ความหมายของสัญลกัษณ์ของค่าสถิติต่าง ๆ ในตารางหรือไม่และมีความ
ถูกตอ้งเพียงใด 

    6. มีการแสดงระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีวเิคราะห์ไดใ้นตารางดว้ยหรือไม่ 
    7. การแปลความหมายผลวิเคราะห์สอดคลอ้งกบัวธีิการทางสถิติท่ีใชห้รือไม่ 

การยอ่และการสรุป 

พิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 

    1. การสรุปผลสอดคลอ้งกบัปัญหาหรือไม่ 
    2. การยอ่ยและการสรุปมีลกัษณะชดัเจนและช้ีเฉพาะเพียงใด 

    3. การสรุปเป็นไปตามผลวเิคราะห์ขอ้มูลหรือไม่ 
    4. ขอ้สรุปเหมาะสมท่ีจะแสดงถึงขอบเขตจ ากดัของประชากรท่ีศึกษาหรือไม่ 
    5. การเขียนขอ้สรุปอยูใ่นรูปของการตรวจสอบหรือไม่ 
    6. การสรุปผลไดก้ล่าวถึงขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในการท่ีจะอา้งอิงน าไปใชห้รือไม่ 
    7. การสรุปผลไดเ้ขียนในลกัษณะเป็นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้

หรือไม่ 
การอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

พิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 

    1. ขอ้ความท่ีใชใ้นการอภิปรายนั้น เขียนข้ึนโดยอาศยัหลกัฐานจากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง ท่ีได้น าเสนอไวใ้นตอนต้น และอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผูว้ิจ ัยตลอดจน
ขอ้สังเกตท่ีไดร้ะหวา่งการท าวจิยั เป็นหลกัในการอภิปรายผลหรือไม่ 
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    2. หลกัฐานและเหตุผลท่ีน ามาใชอ้า้งอิงสมเหตุสมผลทนัสมยัและเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ี
ศึกษามากนอ้ยเพียงใด 

    3. ไดมี้การอภิปรายถึงองคป์ระกอบท่ีมิไดค้วบคุมท่ีอาจส่งผลต่อการวจิยัหรือไม่ 
    4. ไดมี้การอภิปรายถึงขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนบางประการท่ีผูว้ิจยัพบระหวา่งการวิจยัท่ี

จะส่งผลต่อผลการวจิยัไดด้ว้ยหรือไม่ 
    5. การอภิปรายผลหรือขอ้คน้พบท่ีไดเ้รียงล าดบัเป็นขั้นตอนสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย

หรือสมมติฐานการวจิยัหรือไม่ 
    6. มีการเสนอแนะไดน้ าประเด็นการอภิปรายมาสู่การเสนอแนะ 

    7. มีการเสนอแนะเก่ียวกบัการท าวิจยัปัญหานั้นต่อไปในประเด็นต่าง ๆ หรือการศึกษา
ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงหรือไม่ 
บทคดัยอ่ 

พิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 

    1. การเขียนบทคดัยอ่ไดก้ล่าวถึงส่ิงส าคญัต่าง ๆ อยา่งครบถว้นหรือไม่ คือ มีการกล่าวถึง
ขอ้ความท่ีเป็นปัญหา จุดมุ่งหมายของการศึกษา สมมติฐาน กลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวม
ขอ้มูล สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลและขอ้คน้พบท่ีไดห้รือไม่ 

    2. รูปแบบและวธีิการเขียนบทคดัยอ่ถูกตอ้งตามท่ีสถาบนัก าหนดหรือไม่ 
    3. การเขียนบทคดัยอ่ใชถ้อ้ยค าภาษาท่ีชดัเจนและรัดกุมหรือไม่ 

บรรณานุกรมหรือเอกสารอา้งอิงและภาคผนวก 

พิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 

    1. วธีิการเขียนบรรณานุกรมถูกตอ้งตามแบบท่ีสถาบนัก าหนดหรือไม่ 
    2. การเขียนบรรณานุกรม มีความถูกตอ้งในเร่ืองการสะกดค า การเวน้วรรคตอนและ

เคร่ืองหมายวรรคตอนเพียงใด 

    3. ขอ้มูลท่ีน าเสนอไวใ้นภาคผนวกมีความเหมาะสมหรือไม่ 
    4. ขอ้มูลท่ีน าเสนอในภาคผนวกไดจ้ดัหมวดหมู่เป็นกลุ่มภายใตห้วัเร่ืองอยา่งเหมาะสม

และถูกตอ้งหรือไม่ 
 

 

 

 



การวจิยัทางการศึกษา 

345 

 

รูปแบบและแนวการเขียนรายงาน 

พิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 

    1. รูปแบบของรายงานถูกตอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนดไวห้รือไม่ 
    2. การจดัเรียงล าดบัเน้ือหาถูกตอ้งเหมาะสมและมีครบถ้วนตามท่ีสถาบนัก าหนดไว้

หรือไม่ 
    3. หวัขอ้ในรายงานมีลกัษณะช้ีเฉพาะเพียงใด 

    4. มีการเรียบเรียงขอ้ความต่าง ๆ อยา่งสมเหตุสมผลและเป็นขั้นเป็นตอนหรือไม่ 
    5. ภาษาท่ีใชเ้ขียนมีความกะทดัรัด ชดัเจน และเขา้ใจง่ายหรือไม่ 
    6. การใชค้  า และภาษาในรายงานมีความคงท่ีเสมอตน้เสมอปลายเพียงใด 

    7. การเวน้วรรคตอน ตวัสะกดการันต ์มีความถูกตอ้งเพียงใด 

    8. การน าเสนอแผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาคผนวก และการตั้งช่ือหวัขอ้ย่อย ๆมีความถูก
ตอ้ง เหมาะสมและชัดเจนเพียงใด และการให้อธิบายส่ิงเหล่าน้ีมีความชัดเจนและสอดคล้องกนั
เพียงใด 

    9. การเขียนบรรณานุกรมมีความถูกตอ้งตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ 
      10. ในรายงานไดอ้ธิบายและตอบค าถามต่อปัญหาท่ีตั้งไวใ้นตอนตน้ไดค้รบถว้น 

สมบูรณ์หรือไม่ 
    11. รายงานมีความเรียบร้อยและกระท าดว้ยความประณีตเพียงใด 

 

แบบประเมนิผลการวจิัย 

 ในการประเมินผลการวิจัยอาจใช้แบบประเมินผลท่ีพิจารณาภาพรวมของส่วนท่ีเป็น
โครงสร้างส าคญัหรือใช้แบบประเมินผลในส่วนต่างๆ ท่ีเป็นรายละเอียดซ่ึงเป็นแบบท่ีสร้างเกณฑ์
การประเมินผลการวจิยัท่ีกล่าวมาแลว้ เป็นส าคญั ถึงแมจ้ะมีผูพ้ยายามสร้างแบบประเมินผลงานวิจยั
ข้ึนมากมายแต่ก็ยงัไม่มีแบบประเมินงานวิจยัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั แบบประเมินงานวิจยัท่ีมี
ผูส้ร้างไวแ้ลว้นั้นมีส่ิงท่ีประกอบดว้ยรายการประเมินจ านวนนอ้ยประมาณ 10-20 ขอ้ ไปจนถึงแบบ
ท่ีประกอบด้วยรายการประเมินจ านวนมากประมาณ 80-90 ข้อ ซ่ึงผูต้อ้งการใช้แบบประเมิน
สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ ในเอกสารฉบับน้ี จะยกตัวอย่างแบบประเมินบางส่วนจาก
วทิยานิพนธ์ท่ีไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิตทางการศึกษาดงัน้ี  
(สมบติั  ทา้ยเรือค า, 2552: 216-222) 
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ตาราง 12.1 แสดงตวับ่งช้ีคุณภาพวทิยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตทางการศึกษา 

ขอ้ รายงานการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1 ช่ือเร่ือง ประเด็นปัญหา หวัขอ้การวจิยั      

1.1 ใหข้อ้ความท่ีรัดกุม ชดัเจน ไดใ้จความ      

1.2 สะทอ้นใหเ้ห็นจุดประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัปัญหาการวจิยั      

1.3 สะทอ้นใหเ้ห็นเน้ือหาสาระท่ีจะคน้ควา้วจิยั      

2 ภูมิหลงั ความเป็นมาของการวจิยั      

2.1 ตรงประเด็นและสอดคลอ้งกบัปัญหาการวิจยั      

2.2 มีความสมเหตุสมผล เช่ือถือได ้      

2.3 ช้ีใหเ้ห็นปัญหาการวจิยัไดอ้ยา่งชดัเจน      

2.4 ช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของปัญหา ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก 

การวจิยั หรือผลเสียท่ีเกิดข้ึนหากไม่มีการวจิยั 

     

2.5 เรียงล าดบัความคิดตามความส าคญัและมีความเช่ือมโยง
กนั 

     

2.6 มีความเป็นเอกภาพ      

3 ความมุ่งหมายของการวิจยั      

3.1 สอดคลอ้ง ครอบคลุมประเด็นปัญหาการวจิยัและตวัแปรท่ี
ศึกษา 

     

3.2 มีความเฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น      

3.3 ใชภ้าษาท่ีส่ือความหมายไดช้ดัเจน      

4 สมมติฐานของการวจิยั(ถา้มี)      

4.1 สามารถพิสูจน์ ตรวจสอบหรือทดสอบไดด้ว้ยวธีิการวจิยั      

4.2 ตรงประเด็น สอดคลอ้งกบัปัญหาและความมุ่งหมายการ
วจิยั 
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ตาราง 12.1 แสดงตวับ่งช้ีคุณภาพวทิยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตทางการศึกษา(ต่อ) 

ขอ้ รายงานการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

4.3 การก าหนดสมมติฐานอยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎี หลกัการ
และเอกสารงานวิจยั 

     

4.4 มีความเฉพาะเจาะจง ชดัเจน      

5 กรอบแนวคิดในการวจิยั      

5.1 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เช่ือถือได ้      

5.2 มีหลกัการ ทฤษฎี และเหตุผลรองรับ      

5.3 น าไปสู่การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั      

5.4 ครอบคลุมประเด็นปัญหา ตวัแปรท่ีศึกษา      

6 นิยามศพัทเ์ฉพาะ      

6.1 มีความเฉพาะเจาะจง ชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ      

6.2 นิยามศพัทจ์  าเป็นท่ีตอ้งนิยาม และไม่นิยามศพัทท่ี์ไม่
จ  าเป็น 

     

6.3 ถูกตอ้งตามหลกัการ ทฤษฎี และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา      

6.4 ครอบคลุมตวัแปรท่ีศึกษา      

7 ขอบเขตของการวจิยั      

7.1 การก าหนดขอบเขตของการวจิยัมีเหตุผลรองรับ      

7.2 ระบุและครอบคลุมกลุ่มตวัแปร เน้ือหา ประชากร และ
ระยะเวลาท่ีศึกษา 

     

7.3 มีความเฉพาะเจาะจง ชดัเจน      

8 ขอ้จ ากดั/ ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Assumption) (ถา้มี)      

8.1 อยูบ่นพื้นฐานขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี หรือกฎเกณฑท่ี์ยอมรับ
ไดใ้นสาขาวชิาท่ีวจิยั 

     

8.2 มีความสอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาการวิจยั      
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ตาราง 12.1 แสดงตวับ่งช้ีคุณภาพวทิยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตทางการศึกษา(ต่อ) 

ขอ้ รายงานการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

9 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง      

9.1 ตรงประเด็น และครอบคลุมประเด็นปัญหาการวจิยั      

9.2 มีวธีิการแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย อา้งอิงจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้

     

9.3 มีเอกสาร รายงานการวิจยัทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในปริมาณท่ีเหมาะสม 

     

9.4 เรียบเรียงเอกสารและงานวจิยัในเชิงสังเคราะห์      

9.5 ช้ีใหเ้ห็นวา่งานวจิยัสร้างเสริมทฤษฎีหรือความรู้ใน
สาขาวชิา 

     

9.6 แสดงใหเ้ห็นท่ีมาของสมมติฐานการวิจยั (ถา้มีสมมติฐาน 

การวจิยั) 
     

9.7 มีเกณฑท่ี์เหมาะสมในการคดัเลือกเอกสารและงานวจิยั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

9.8 ช้ีใหเ้ห็นพฒันาการของปัญหาการวจิยั      

10 วธีิด าเนินการวจิยั      

10.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ประเด็นปัญหา 

     

10.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลสอดคลอ้งกบัแผนด าเนินการ/ 
รูปแบบการวิจยัและเรียบเรียงไดช้ดัเจน 

     

10.3 กลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร กรณีท่ีใช ้

วธีิการทางสถิติ ใชส้ถิติท่ีเช่ือถือได ้เป็นท่ียอมรับใน
สาขาวชิา 

     

10.4 อธิบายถึงการทดสอบสมมติฐานของการวจิยัไดอ้ยา่ง
ชดัเจน (ถา้มี) 

     

10.5 การหาคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยัท าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ตามหลกัวชิาการ 
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ตาราง 12.1 แสดงตวับ่งช้ีคุณภาพวทิยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตทางการศึกษา (ต่อ) 

ขอ้ รายงานการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

10.6 เคร่ืองมือการวจิยัมีคุณภาพ เช่ือถือได ้และเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวชิา 

     

10.7 ตระหนกัและเคารพในสิทธิของกลุ่มตวัอยา่ง      

10.8 มีกระบวนการท่ีสามารถควบคุมตวัแปรแทรกซอ้น 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

11 การวเิคราะห์ขอ้มูล      

11.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลไดก้ระท าอยา่งเป็นปรนยั  
และปราศจากอคติ 

     

11.2 วธีิการทางสถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลเหมาะสมกบัระดบั
ขอ้มูล และขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

     

11.3 การเลือกใชว้ธีิวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม กรณีท่ีใชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชมี้ความ
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั 

     

12 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ และแปลความหมาย      

12.1 การแปลความหมายผลการวเิคราะห์ถูกตอ้งและสอดคลอ้ง
กบัวธีิการทางสถิติท่ีใช ้

     

12.2 การน าเสนอขอ้มูลดว้ยรูปภาพ/ ภาพประกอบ/ ตาราง/ 
ไดอะแกรม มีความถูกตอ้ง สอดคลอ้งผลการวเิคราะห์ 

และง่ายต่อความเขา้ใจ 

     

12.3 การน าเสนอขอ้มูลดว้ยรูปภาพ/ ภาพประกอบ/ ตาราง/ 
ไดอะแกรม อยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม สามารถส่ือ
ความหมายท่ีชดัเจน 

     

13 สรุปผล อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ      

13.1 สามารถอภิปรายและแสดงหลกัฐาน สาเหตุท่ีผลการวิจยั
สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัผลการวจิยัในอดีต 
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ตาราง 12.1 แสดงตวับ่งช้ีคุณภาพวทิยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตทางการศึกษา (ต่อ) 

ขอ้ รายงานการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

13.2 อภิปราย เรียบเรียงผลการศึกษาเช่ือมโยงเอกสารทฤษฎี 

และผลการวจิยั 

     

13.3 หลกัฐานและเหตุผลท่ีน ามาใชอ้า้งอิงสมเหตุสมผล      

13.4 ล าดบัขอ้คน้พบสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและสมมตติฐาน 

การวจิยั (ถา้มีสมมติฐานการวจิยั) 
     

13.5 การสรุปผลครบถว้นและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั
และ/หรือวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

     

13.6 มีขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัเพิ่มเติมท่ีสมเหตุสมผล 
กวา้งขวางและปฏิบติัไดจ้ริง 

     

13.7 มีขอ้เสนอแนะส าหรับน าผลการวจิยัไปใช้      

13.8 การสรุปผลการวจิยัอยูภ่ายใตข้อบเขตของการศึกษา      

14 รูปแบบบทคดัยอ่      

14.1 สามารถเรียบเรียงสังเคราะห์ไดใ้จความชดัเจน ครอบคลุม      

14.2 ประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีเป็นความมุ่งหมายของ
การศึกษา วธีิการศึกษาและผลการศึกษา 

     

15 การเขียนรายงานโดยภาพรวม      

15.1 จดัล าดบัเน้ือหาตามความส าคญั มีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั      

15.2 ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนรายงานถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
ปราศจากอคติ 

     

15.3 รูปแบบการเขียนรายงานถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ      

15.4 ภาคผนวกประกอบดว้ยสาระท่ีจ าเป็น เช่น เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

     

  

หมายเหตุ กรณีเป็นงานวจิยัท่ีไม่มีสมมุติฐาน ก็ใหต้ดัส่วนท่ีเก่ียวกบัสมมุติฐานออกหมด 
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    การสรุปผลการประเมิน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 165-166) หลงัจากท่ีพิจารณาในแต่ละ
ขอ้ และท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความเห็นแลว้ ในดา้นท่ีมีหลายขอ้ เม่ือตอ้งการทราบผล
การประเมินในดา้นนั้น จะพิจารณาจากค่าเฉล่ีย เพราะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ซ่ึงสามารถ
ใหค้ะแนนของแต่ละขอ้ได ้ถา้ตอบช่องนอ้ยมาก จะให ้1 ตอบนอ้ยให ้2 ปานกลาง 3 มาก 4 และดี
มาก 5 น าคะแนนของแต่ละขอ้ในดา้นนั้นมารวมกนัหารดว้ยจ านวนขอ้ ก็จะไดค้่าเฉล่ียออกมา น า
ค่าเฉล่ียไปเทียบกบัเกณฑ ์ก็จะทราบระดบัของการประเมินผลในดา้นนั้น เกณฑท่ี์ใช ้ไดแ้ก่  
    ค่าเฉล่ีย    ความหมาย 

 1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดบันอ้ยมาก 

 1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดบันอ้ย 

 2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 

 3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดบัดี 

 4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดบัดีมาก 

 ตวัอยา่งเช่น เก่ียวกบัการสรุปผลการวจิยั มีจุดท่ีพิจารณา 3 ขอ้ ขอ้ 1ผูว้ิจยักาท่ีช่องดีมาก ขอ้ 
2 กาท่ีช่องปานกลาง ขอ้ 3 กาท่ีช่องดี 

 ขั้นแรก ตรวจให้คะแนนแต่ละขอ้ ขอ้ 1 ได ้5 คะแนน ขอ้ 2 ได ้3 คะแนน และขอ้ 3   ได ้4 
คะแนน 

 ขั้นท่ี 2 หาค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย = (5+3+4)/3 = 12/3 = 4 คะแนน 

 ขั้นท่ี 3 เทียบค่าเฉล่ียกบัเกณฑแ์ละแปลความหมาย ค่าเฉล่ีย 4 ตรงกบัความหมาย “ระดบัดี” 

 ดงันั้น  ผูว้จิยัประเมินผลงานวจิยัในดา้น “การสรุปผลการวจิยั” ในระดบัดี 

 ถ้าต้องการทราบผลท่ีประเมิน โดยภาพรวมทั้ งหมด นั่นคือ งานวิจัยเร่ืองน้ีสรุปแล้ว
ประเมินผลในระดบัใด ก็ใชว้ิธีเดียวกนั คือพิจารณาจากค่าเฉล่ียทุกขอ้ (ยกเวน้ท่ีเก่ียวกบัคุณค่าของ
งานวจิยั) ใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายเช่นเดียวกบัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ในแบบท่ี 1 จะเฉล่ียโดยใช้
คะแนนจากขอ้ 2 ถึงขอ้ 6 ใบแบบท่ี 2 จะเฉล่ียโดยใชค้ะแนนตั้งแต่ดา้นท่ีเก่ียวกบัช่ือเร่ืองลงมาทุก
ขอ้ ซ่ึงจะมี 26 ขอ้ ดงันั้น โดยสรุปจะมี 2 มิติ คือ ดา้นคุณค่า ซ่ึงมีเพียงขอ้เดียวท่ีไม่ตอ้งเฉล่ีย กบัดา้น
คุณภาพ ซ่ึงมีหลายขอ้ตอ้งเฉล่ียออกมาก่อน จึงแปลความหมายตามค่าเฉล่ียท่ีเทียบกบัเกณฑแ์ลว้ 

 กรณีท่ีมีผูป้ระเมินหลายคน เม่ือตอ้งการทราบการประเมินโดยส่วนรวม ก็ใช้วิธีพิจารณา
จากค่าเฉล่ีย โดยน าเอาคะแนนการประเมินผลของทุกคนมารวมกนัหาค่าเฉล่ียแลว้แปลผลโดยเทียบ
กบัเกณฑท่ี์ไดก้ล่าวมาแลว้ 
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 ตวัอย่างขอ้มูลสมมุติ ผูป้ระเมินผลงานวิจยัเร่ืองหน่ึง มี 4 คน ดา้นคุณภาพมีค่าเฉล่ีย ของ
คะแนนจากการประเมินผลในด้านต่างๆ ของทุกคน ปรากฏว่า ด้านคุณค่ามีค่าเฉล่ีย 4.25 ด้าน
คุณภาพมีค่าเฉล่ีย 3.78 จะสรุปไดเ้ช่นไร 

 ค าตอบ ค่าเฉล่ียทั้งสองค่าเม่ือน าไปเทียบเกณฑจ์ะอยูใ่นระดบัดี สรุปไดว้า่ งานวิจยัเร่ืองน้ีมี
คุณค่าและคุณภาพในระดบัดี 

 

สรุป 

การเขียนรายงานวจิยันั้น เป็นการเขียนอยา่งมีแบบแผนท่ีเป็นสากลนิยม ซ่ึงผูเ้ขียนจะตอ้ง
ใชเ้วลาศึกษาใหเ้ขา้ใจเป็นอยา่งดี และท าไดถู้กตอ้ง มีรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีเป็นกฎเกณฑข์องการ
ท าวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัจะตอ้งพิจารณาวา่จะเขียนรายงาน และน าเสนอผลในรูปแบบใด ท่ีจะท าใหง้านวจิยั
นั้นน่าสนใจมากท่ีสุด และท าใหผู้อ่ื้น หรือผูส้นใจอ่านเขา้ใจไดง่้าย ความจริงแลว้วธีิการเขียน
รายงานวจิยันั้น สามารถเขียนไดห้ลายวธีิสุดแลว้แต่วา่ผูว้ิจยัจะก าหนดออกมาในลกัษณะใด อยา่งไร
ก็ตามถึงแมน้วา่รูปแบบ และโครงสร้าง ของการเขียนในแต่ละบุคคล และแต่ละสถาบนัจะแตกต่าง
กนัตามความนิยม แต่ส่วนใหญ่แลว้จะตอ้งมีมาตรฐานร่วมกนัอยูบ่า้ง ซ่ึงผูว้จิยัจะตอ้งพิจารณาวา่จะ
เขียนรายงาน และน าเสนอผลในรูปแบบใด ท่ีจะท าใหง้านวจิยันั้นน่าสนใจมากท่ีสุด และท าใหผู้อ่ื้น 
หรือผูส้นใจอ่านเขา้ใจไดง่้าย ความจริงแลว้วธีิการเขียนงานวจิยันั้น สามารถเขียนไดห้ลายวธีิสุด
แลว้แต่วา่ ผูว้ิจยัจะก าหนดออกมาในลกัษณะใด อยา่งไรก็ตามถึงแมน้วา่รูปแบบ และโครงสร้างของ
การเขียนในแต่ละบุคคล และแต่ละสถาบนั 
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แบบฝึกหัด 

 

ค าช้ีแจง  ใหท้่านตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนดใหพ้อสังเขป 

1. ใหบ้อกส่วนประกอบของของรายงานการวจิยัของสถาบนัท่ีเราศึกษาอยูใ่หค้รบทุกประเด็น 

2. ใหศึ้กษาคน้ควา้งานวจิยัและวจิารณ์งานวิจยัตามหวัขอ้การประเมินในบทน้ี 

3. จงอธิบายหลกัเกณฑท์ัว่ไปท่ีใชใ้นการประเมินงานวจิยั 

4. ใหอ้ธิยายการเขียนรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์หรือวทิยานิพนธ์พอสังเขป 

5. หลกัฐานเบ้ืองตน้และขอ้สังเกตในการท าบรรณานุกรมหรือเอกสารอา้งอิงมีอะไรบา้ง 
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t-Distribution  

 

 

df 

0.1 

0.2 

0.05 

0.1 

0.025 

0.05 

0.02 

0.04 

0.015 

0.03 

0.01 

0.02 

0.005 

0.01 

0.0025 

0.005 

0.0005 

0.001 

One-tail 

Two-tail 

1 3.0777 6.3137 12.7062 15.8945 21.2051 31.8210 63.6559 127.3211 636.5776  

2 1.8856 2.9200 4.3027 4.8487 5.6428 6.9645 9.9250 14.0892 31.5998  

3 1.6377 2.3534 3.1824 3.4819 3.8961 4.5407 5.8408 7.4532 12.9244  

4 1.5332 2.1318 2.7765 2.9985 3.2976 3.7469 4.6041 5.5975 8.6101  

5 1.4759 2.0150 2.5706 2.7565 3.0029 3.3649 4.0321 4.7733 6.8685  

6 1.4398 1.9432 2.4469 2.6122 2.8289 3.1427 3.7074 4.3168 5.9587  

7 1.4149 1.8946 2.3646 2.5168 2.7146 2.9979 3.4995 4.0294 5.4081  

8 1.3968 1.8595 2.3060 2.4490 2.6338 2.8965 3.3554 3.8325 5.0414  

9 1.3830 1.8331 2.2622 2.3984 2.5738 2.8214 3.2498 3.6896 4.7809  

10 1.3722 1.8125 2.2281 2.3593 2.5275 2.7638 3.1693 3.5814 4.5868  

11 1.3634 1.7959 2.2010 2.3281 2.4907 2.7181 3.1058 3.4966 4.4369  

12 1.3562 1.7823 2.1788 2.3027 2.4607 2.6810 3.0545 3.4284 4.3178  

13 1.3502 1.7709 2.1604 2.2816 2.4358 2.6503 3.0123 3.3725 4.2209  

14 1.3450 1.7613 2.1448 2.2638 2.4149 2.6245 2.9768 3.3257 4.1403  

15 1.3406 1.7531 2.1315 2.2485 2.3970 2.6025 2.9467 3.2860 4.0728  

16 1.3368 1.7459 2.1199 2.2354 2.3815 2.5835 2.9208 3.2520 4.0149  

17 1.3334 1.7396 2.1098 2.2238 2.3681 2.5669 2.8982 3.2224 3.9651  

18 1.3304 1.7341 2.1009 2.2137 2.3562 2.5524 2.8784 3.1966 3.9217  

19 1.3277 1.7291 2.0930 2.2047 2.3457 2.5395 2.8609 3.1737 3.8833  

20 1.3253 1.7247 2.0860 2.1967 2.3362 2.5280 2.8453 3.1534 3.8496  

21 1.3232 1.7207 2.0796 2.1894 2.3278 2.5176 2.8314 3.1352 3.8193  

22 1.3212 1.7171 2.0739 2.1829 2.3202 2.5083 2.8188 3.1188 3.7922  

23 1.3195 1.7139 2.0687 2.1770 2.3132 2.4999 2.8073 3.1040 3.7676  

24 1.3178 1.7109 2.0639 2.1715 2.3069 2.4922 2.7970 3.0905 3.7454  

25 1.3163 1.7081 2.0595 2.1666 2.3011 2.4851 2.7874 3.0782 3.7251  

26 1.3150 1.7056 2.0555 2.1620 2.2958 2.4786 2.7787 3.0669 3.7067  

27 1.3137 1.7033 2.0518 2.1578 2.2909 2.4727 2.7707 3.0565 3.6895  

28 1.3125 1.7011 2.0484 2.1539 2.2864 2.4671 2.7633 3.0470 3.6739  

29 1.3114 1.6991 2.0452 2.1503 2.2822 2.4620 2.7564 3.0380 3.6595  

30 1.3104 1.6973 2.0423 2.1470 2.2783 2.4573 2.7500 3.0298 3.6460  

31 1.3095 1.6955 2.0395 2.1438 2.2746 2.4528 2.7440 3.0221 3.6335  

32 1.3086 1.6939 2.0369 2.1409 2.2712 2.4487 2.7385 3.0149 3.6218  

33 1.3077 1.6924 2.0345 2.1382 2.2680 2.4448 2.7333 3.0082 3.6109  

34 1.3070 1.6909 2.0322 2.1356 2.2650 2.4411 2.7284 3.0020 3.6007  

35 1.3062 1.6896 2.0301 2.1332 2.2622 2.4377 2.7238 2.9961 3.5911  

 

ตารางการแจกแจง t 
 

  



t-Distribution  

 

df 

0.1 0.05 

0.1 

0.025 

0.05 

0.02 

0.04 

0.015 0.01 0.005 0.0025 0.0005 
One-tail 

 

0.2 0.03 0.02 0.01 0.005 0.001 
Two-tail 

36 1.3055 1.6883 2.0281 2.1309 2.2595 2.4345 2.7195 2.9905 3.5821 
 

37 1.3049 1.6871 2.0262 2.1287 2.2570 2.4314 2.7154 2.9853 3.5737 
 

38 1.3042 1.6860 2.0244 2.1267 2.2546 2.4286 2.7116 2.9803 3.5657 
 

39 1.3036 1.6849 2.0227 2.1247 2.2524 2.4258 2.7079 2.9756 3.5581 
 

40 1.3031 1.6839 2.0211 2.1229 2.2503 2.4233 2.7045 2.9712 3.5510 
 

41 1.3025 1.6829 2.0195 2.1212 2.2483 2.4208 2.7012 2.9670 3.5443 
 

42 1.3020 1.6820 2.0181 2.1195 2.2463 2.4185 2.6981 2.9630 3.5377 
 

43 1.3016 1.6811 2.0167 2.1179 2.2445 2.4163 2.6951 2.9592 3.5316 
 

44 1.3011 1.6802 2.0154 2.1164 2.2428 2.4141 2.6923 2.9555 3.5258 
 

45 1.3007 1.6794 2.0141 2.1150 2.2411 2.4121 2.6896 2.9521 3.5203 
 

46 1.3002 1.6787 2.0129 2.1136 2.2395 2.4102 2.6870 2.9488 3.5149 
 

47 1.2998 1.6779 2.0117 2.1123 2.2380 2.4083 2.6846 2.9456 3.5099 
 

48 1.2994 1.6772 2.0106 2.1111 2.2365 2.4066 2.6822 2.9426 3.5050 
 

49 1.2991 1.6766 2.0096 2.1099 2.2351 2.4049 2.6800 2.9397 3.5005 
 

50 1.2987 1.6759 2.0086 2.1087 2.2338 2.4033 2.6778 2.9370 3.4960 
 

51 1.2984 1.6753 2.0076 2.1076 2.2325 2.4017 2.6757 2.9343 3.4917 
 

52 1.2980 1.6747 2.0066 2.1066 2.2313 2.4002 2.6737 2.9318 3.4877 
 

53 1.2977 1.6741 2.0057 2.1055 2.2301 2.3988 2.6718 2.9293 3.4837 
 

54 1.2974 1.6736 2.0049 2.1046 2.2289 2.3974 2.6700 2.9270 3.4799 
 

55 1.2971 1.6730 2.0040 2.1036 2.2279 2.3961 2.6682 2.9247 3.4765 
 

56 1.2969 1.6725 2.0032 2.1027 2.2268 2.3948 2.6665 2.9225 3.4730 
 

57 1.2966 1.6720 2.0025 2.1018 2.2258 2.3936 2.6649 2.9204 3.4695 
 

58 1.2963 1.6716 2.0017 2.1010 2.2248 2.3924 2.6633 2.9184 3.4663 
 

59 1.2961 1.6711 2.0010 2.1002 2.2238 2.3912 2.6618 2.9164 3.4632 
 

60 1.2958 1.6706 2.0003 2.0994 2.2229 2.3901 2.6603 2.9146 3.4602 
 

61 1.2956 1.6702 1.9996 2.0986 2.2220 2.3890 2.6589 2.9127 3.4572 
 

62 1.2954 1.6698 1.9990 2.0979 2.2212 2.3880 2.6575 2.9110 3.4545 
 

63 1.2951 1.6694 1.9983 2.0971 2.2203 2.3870 2.6561 2.9093 3.4517 
 

64 1.2949 1.6690 1.9977 2.0965 2.2195 2.3860 2.6549 2.9076 3.4491 
 

65 1.2947 1.6686 1.9971 2.0958 2.2188 2.3851 2.6536 2.9060 3.4466 
 

66 1.2945 1.6683 1.9966 2.0951 2.2180 2.3842 2.6524 2.9045 3.4441 
 

67 1.2943 1.6679 1.9960 2.0945 2.2173 2.3833 2.6512 2.9030 3.4418 
 

68 1.2941 1.6676 1.9955 2.0939 2.2166 2.3824 2.6501 2.9015 3.4395 
 

69 1.2939 1.6672 1.9949 2.0933 2.2159 2.3816 2.6490 2.9001 3.4372 
 

70 1.2938 1.6669 1.9944 2.0927 2.2152 2.3808 2.6479 2.8987 3.4350  

 

 

ตารางการแจกแจง t (ต่อ) 



t-Distribution  

 

 

df 

0.1 

0.2 

0.05 

0.1 

0.025 

0.05 

0.02 

0.04 

0.015 

0.03 

0.01 

0.02 

0.005 

0.01 

0.0025 

0.005 

0.0005 

0.001 

One-tail 

Two-tail 

71 1.2936 1.6666 1.9939 2.0922 2.2146 2.3800 2.6469 2.8974 3.4329  

72 1.2934 1.6663 1.9935 2.0916 2.2139 2.3793 2.6458 2.8961 3.4308  

73 1.2933 1.6660 1.9930 2.0911 2.2133 2.3785 2.6449 2.8948 3.4289  

74 1.2931 1.6657 1.9925 2.0906 2.2127 2.3778 2.6439 2.8936 3.4270  

75 1.2929 1.6654 1.9921 2.0901 2.2122 2.3771 2.6430 2.8924 3.4249  

76 1.2928 1.6652 1.9917 2.0896 2.2116 2.3764 2.6421 2.8913 3.4232  

77 1.2926 1.6649 1.9913 2.0891 2.2110 2.3758 2.6412 2.8902 3.4214  

78 1.2925 1.6646 1.9908 2.0887 2.2105 2.3751 2.6403 2.8891 3.4197  

79 1.2924 1.6644 1.9905 2.0882 2.2100 2.3745 2.6395 2.8880 3.4180  

80 1.2922 1.6641 1.9901 2.0878 2.2095 2.3739 2.6387 2.8870 3.4164  

81 1.2921 1.6639 1.9897 2.0873 2.2090 2.3733 2.6379 2.8860 3.4148  

82 1.2920 1.6636 1.9893 2.0869 2.2085 2.3727 2.6371 2.8850 3.4132  

83 1.2918 1.6634 1.9890 2.0865 2.2080 2.3721 2.6364 2.8840 3.4116  

84 1.2917 1.6632 1.9886 2.0861 2.2076 2.3716 2.6356 2.8831 3.4101  

85 1.2916 1.6630 1.9883 2.0857 2.2071 2.3710 2.6349 2.8822 3.4086  

86  
1.2915 1.6628 1.9879 2.0854 2.2067 2.3705 2.6342 2.8813 3.4073  

87 1.2914 1.6626 1.9876 2.0850 2.2063 2.3700 2.6335 2.8804 3.4059  

88  1.2912 1.6624 1.9873 2.0846 2.2058 2.3695 2.6329 2.8795 3.4046  

89 1.2911 1.6622 1.9870 2.0843 2.2054 2.3690 2.6322 2.8787 3.4033  

90 1.2910 1.6620 1.9867 2.0839 2.2050 2.3685 2.6316 2.8779 3.4019  

91 1.2909 1.6618 1.9864 2.0836 2.2047 2.3680 2.6309 2.8771 3.4006  

92 1.2908 1.6616 1.9861 2.0833 2.2043 2.3676 2.6303 2.8763 3.3995  

93 1.2907 1.6614 1.9858 2.0830 2.2039 2.3671 2.6297 2.8755 3.3982  

94 1.2906 1.6612 1.9855 2.0826 2.2035 2.3667 2.6291 2.8748 3.3970  

95 1.2905 1.6611 1.9852 2.0823 2.2032 2.3662 2.6286 2.8741 3.3958  

96 1.2904 1.6609 1.9850 2.0820 2.2028 2.3658 2.6280 2.8733 3.3948  

97 1.2903 1.6607 1.9847 2.0817 2.2025 2.3654 2.6275 2.8727 3.3937  

98 1.2903 1.6606 1.9845 2.0814 2.2022 2.3650 2.6269 2.8720 3.3926  

99 1.2902 1.6604 1.9842 2.0812 2.2018 2.3646 2.6264 2.8713 3.3915  

100 1.2901 1.6602 1.9840 2.0809 2.2015 2.3642 2.6259 2.8707 3.3905  

105 1.2897 1.6595 1.9828 2.0796 2.2000 2.3624 2.6235 2.8676 3.3856  

110 1.2893 1.6588 1.9818 2.0784 2.1986 2.3607 2.6213 2.8648 3.3811  

115 1.2890 1.6582 1.9808 2.0773 2.1973 2.3592 2.6193 2.8622 3.3772  

120  1.2886 1.6576 1.9799 2.0763 2.1962 2.3578 2.6174 2.8599 3.3734  

125 1.2884 1.6571 1.9791 2.0754 2.1951 2.3566 2.6157 2.8577 3.3701  

130 1.2881 1.6567 1.9784 2.0746 2.1942 2.3554 2.6142 2.8557 3.3670  

 

ตารางการแจกแจง t (ต่อ) 



t-Distribution  

 

df 

0.1 0.05 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0.0025 0.0005 
One-tail 

 

0.2 0.1 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.005 0.001 Two-tail 

140 1.2876 1.6558 1.9771 2.0731 2.1924 2.3533 2.6114 2.8522 3.3613  

150 1.2872 1.6551 1.9759 2.0718 2.1909 2.3515 2.6090 2.8492 3.3565  

160 1.2869 1.6544 1.9749 2.0706 2.1896 2.3499 2.6069 2.8465 3.3523  

170 1.2866 1.6539 1.9740 2.0696 2.1885 2.3485 2.6051 2.8441 3.3487  

180 1.2863 1.6534 1.9732 2.0687 2.1874 2.3472 2.6034 2.8421 3.3453  

190 1.2860 1.6529 1.9725 2.0679 2.1865 2.3461 2.6020 2.8402 3.3424  

200 1.2858 1.6525 1.9719 2.0672 2.1857 2.3451 2.6006 2.8385 3.3398  

250 1.2849 1.6510 1.9695 2.0645 2.1826 2.3414 2.5956 2.8322 3.3299  

300 1.2844 1.6499 1.9679 2.0627 2.1805 2.3388 2.5923 2.8279 3.3232  

350 1.2840 1.6492 1.9668 2.0614 2.1790 2.3370 2.5899 2.8249 3.3186  

400 1.2837 1.6487 1.9659 2.0605 2.1779 2.3357 2.5882 2.8227 3.3151  

500 1.2832 1.6479 1.9647 2.0591 2.1763 2.3338 2.5857 2.8195 3.3101  

600 1.2830 1.6474 1.9639 2.0582 2.1753 2.3326 2.5841 2.8175 3.3068  

700 1.2828 1.6470 1.9634 2.0576 2.1745 2.3317 2.5829 2.8160 3.3044  

800 1.2826 1.6468 1.9629 2.0571 2.1740 2.3310 2.5820 2.8148 3.3027  

900 1.2825 1.6465 1.9626 2.0567 2.1735 2.3305 2.5813 2.8140 3.3014  

1000 1.2824 1.6464 1.9623 2.0564 2.1732 2.3301 2.5807 2.8133 3.3002  

1500 1.2821 1.6459 1.9615 2.0555 2.1722 2.3288 2.5791 2.8112 3.2970  

2000 1.2820 1.6456 1.9612 2.0551 2.1716 2.3282 2.5783 2.8102 3.2954  

3000 1.2818 1.6454 1.9608 2.0546 2.1711 2.3276 2.5775 2.8091 3.2938  

4000 1.2818 1.6452 1.9606 2.0544 2.1709 2.3273 2.5771 2.8086 3.2930  

5000 1.2817 1.6452 1.9604 2.0543 2.1707 2.3271 2.5768 2.8083 3.2925  

10000 1.2816 1.6450 1.9602 2.0540 2.1704 2.3267 2.5763 2.8076 3.2915  

20000 1.2816 1.6449 1.9601 2.0539 2.1702 2.3265 2.5761 2.8074 3.2911  

30000 1.2816 1.6449 1.9600 2.0538 2.1702 2.3265 2.5760 2.8072 3.2908  

40000 1.2816 1.6449 1.9600 2.0538 2.1702 2.3264 2.5759 2.8072 3.2908  

50000 1.2816 1.6449 1.9600 2.0538 2.1702 2.3264 2.5759 2.8072 3.2908  

60000 1.2816 1.6449 1.9600 2.0538 2.1701 2.3264 2.5759 2.8071 3.2908  

70000 1.2816 1.6449 1.9600 2.0538 2.1701 2.3264 2.5759 2.8071 3.2906  

80000 1.2816 1.6449 1.9600 2.0538 2.1701 2.3264 2.5759 2.8071 3.2906  

90000 1.2816 1.6449 1.9600 2.0538 2.1701 2.3264 2.5759 2.8071 3.2906  

100000 1.2816 1.6449 1.9600 2.0538 2.1701 2.3264 2.5759 2.8071 3.2906  

 

ตารางการแจกแจง t (ต่อ) 

 

ฉัตรสิริ ปิยะพมิลสิทธิ ค านวณค่าต่าง ๆ ในตารางด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2000  



ตารางการแจกแจง F ระดับนัยส าคัญที ่0.05 

F-Distribution  

 

dfl 

0.05 

df2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 30 40 50 75 100 

1 161.45 199.50 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 241.88 242.98 243.91 244.69 245.36 245.95 246.46 246.92 247.32 247.69 248.01 248.58 249.05 249.63 250.10 251.14 251.77 252.62 253.04 

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.49 

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.73 8.71 8.70 8.69 8.68 8.67 8.67 8.66 8.65 8.64 8.63 8.62 8.59 8.58 8.56 8.55 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.89 5.87 5.86 5.84 5.83 5.82 5.81 5.80 5.79 5.77 5.76 5.75 5.72 5.70 5.68 5.66 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.66 4.64 4.62 4.60 4.59 4.58 4.57 4.56 4.54 4.53 4.51 4.50 4.46 4.44 4.42 4.41 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.98 3.96 3.94 3.92 3.91 3.90 3.88 3.87 3.86 3.84 3.82 3.81 3.77 3.75 3.73 3.71 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.55 3.53 3.51 3.49 3.48 3.47 3.46 3.44 3.43 3.41 3.39 3.38 3.34 3.32 3.29 3.27 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.26 3.24 3.22 3.20 3.19 3.17 3.16 3.15 3.13 3.12 3.10 3.08 3.04 3.02 2.99 2.97 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 3.01 2.99 2.97 2.96 2.95 2.94 2.92 2.90 2.88 2.86 2.83 2.80 2.77 2.76 

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.89 2.86 2.85 2.83 2.81 2.80 2.79 2.77 2.75 2.74 2.72 2.70 2.66 2.64 2.60 2.59 

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.72 2.70 2.69 2.67 2.66 2.65 2.63 2.61 2.59 2.57 2.53 2.51 2.47 2.46 

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.66 2.64 2.62 2.60 2.58 2.57 2.56 2.54 2.52 2.51 2.48 2.47 2.43 2.40 2.37 2.35 

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.58 2.55 2.53 2.51 2.50 2.48 2.47 2.46 2.44 2.42 2.40 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 2.48 2.46 2.44 2.43 2.41 2.40 2.39 2.37 2.35 2.33 2.31 2.27 2.24 2.21 2.19 

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40 2.38 2.37 2.35 2.34 2.33 2.31 2.29 2.27 2.25 2.20 2.18 2.14 2.12 

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.40 2.37 2.35 2.33 2.32 2.30 2.29 2.28 2.25 2.24 2.21 2.19 2.15 2.12 2.09 2.07 

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.35 2.33 2.31 2.29 2.27 2.26 2.24 2.23 2.21 2.19 2.17 2.15 2.10 2.08 2.04 2.02 

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.31 2.29 2.27 2.25 2.23 2.22 2.20 2.19 2.17 2.15 2.13 2.11 2.06 2.04 2.00 1.98 

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 2.23 2.21 2.20 2.18 2.17 2.16 2.13 2.11 2.09 2.07 2.03 2.00 1.96 1.94 

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.22 2.20 2.18 2.17 2.15 2.14 2.12 2.10 2.08 2.06 2.04 1.99 1.97 1.93 1.91 

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.28 2.25 2.22 2.20 2.18 2.16 2.14 2.12 2.11 2.10 2.07 2.05 2.03 2.01 1.96 1.94 1.90 1.88 

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 2.20 2.17 2.15 2.13 2.11 2.10 2.08 2.07 2.05 2.03 2.00 1.98 1.94 1.91 1.87 1.85 

23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.24 2.20 2.18 2.15 2.13 2.11 2.09 2.08 2.06 2.05 2.02 2.01 1.98 1.96 1.91 1.88 1.84 1.82 

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.15 2.13 2.11 2.09 2.07 2.05 2.04 2.03 2.00 1.98 1.96 1.94 1.89 1.86 1.82 1.80 

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 2.14 2.11 2.09 2.07 2.05 2.04 2.02 2.01 1.98 1.96 1.94 1.92 1.87 1.84 1.80 1.78 

26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.12 2.09 2.07 2.05 2.03 2.02 2.00 1.99 1.97 1.95 1.92 1.90 1.85 1.82 1.78 1.76 

27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.17 2.13 2.10 2.08 2.06 2.04 2.02 2.00 1.99 1.97 1.95 1.93 1.90 1.88 1.84 1.81 1.76 1.74 

28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.09 2.06 2.04 2.02 2.00 1.99 1.97 1.96 1.93 1.91 1.89 1.87 1.82 1.79 1.75 1.73 

29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.10 2.08 2.05 2.03 2.01 1.99 1.97 1.96 1.94 1.92 1.90 1.88 1.85 1.81 1.77 1.73 1.71 

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.06 2.04 2.01 1.99 1.98 1.96 1.95 1.93 1.91 1.89 1.86 1.84 1.79 1.76 1.72 1.70 

31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.25 2.20 2.15 2.11 2.08 2.05 2.03 2.00 1.98 1.96 1.95 1.93 1.92 1.90 1.88 1.85 1.83 1.78 1.75 1.70 1.68 

32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14 2.10 2.07 2.04 2.01 1.99 1.97 1.95 1.94 1.92 1.91 1.88 1.86 1.84 1.82 1.77 1.74 1.69 1.67 

33 4.14 3.28 2.89 2.66 2.50 2.39 2.30 2.23 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 2.00 1.98 1.96 1.94 1.93 1.91 1.90 1.87 1.85 1.83 1.81 1.76 1.72 1.68 1.66 

34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.12 2.08 2.05 2.02 1.99 1.97 1.95 1.93 1.92 1.90 1.89 1.86 1.84 1.82 1.80 1.75 1.71 1.67 1.65 



ตารางการแจกแจง F ระดับนัยส าคัญที ่0.05 

F-Distribution  

 

dfl 

0.05 

df2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 30 40 50 75 100 

35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 2.07 2.04 2.01 1.99 1.96 1.94 1.92 1.91 1.89 1.88 1.85 1.83 1.81 1.79 1.74 1.70 1.66 1.63 

36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.11 2.07 2.03 2.00 1.98 1.95 1.93 1.92 1.90 1.88 1.87 1.85 1.82 1.80 1.78 1.73 1.69 1.65 1.62 

37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 2.36 2.27 2.20 2.14 2.10 2.06 2.02 2.00 1.97 1.95 1.93 1.91 1.89 1.88 1.86 1.84 1.82 1.79 1.77 1.72 1.68 1.64 1.62 

38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 2.05 2.02 1.99 1.96 1.94 1.92 1.90 1.88 1.87 1.85 1.83 1.81 1.78 1.76 1.71 1.68 1.63 1.61 

39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46 2.34 2.26 2.19 2.13 2.08 2.04 2.01 1.98 1.95 1.93 1.91 1.89 1.88 1.86 1.85 1.82 1.80 1.77 1.75 1.70 1.67 1.62 1.60 

40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.04 2.00 1.97 1.95 1.92 1.90 1.89 1.87 1.85 1.84 1.81 1.79 1.77 1.74 1.69 1.66 1.61 1.59 

41 4.08 3.23 2.83 2.60 2.44 2.33 2.24 2.17 2.12 2.07 2.03 2.00 1.97 1.94 1.92 1.90 1.88 1.86 1.85 1.83 1.81 1.79 1.76 1.74 1.69 1.65 1.61 1.58 

42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06 2.03 1.99 1.96 1.94 1.91 1.89 1.87 1.86 1.84 1.83 1.80 1.78 1.75 1.73 1.68 1.65 1.60 1.57 

43 4.07 3.21 2.82 2.59 2.43 2.32 2.23 2.16 2.11 2.06 2.02 1.99 1.96 1.93 1.91 1.89 1.87 1.85 1.83 1.82 1.79 1.77 1.75 1.72 1.67 1.64 1.59 1.57 

45 4.06 3.20 2.81 2.58 2.42 2.31 2.22 2.15 2.10 2.05 2.01 1.97 1.94 1.92 1.89 1.87 1.86 1.84 1.82 1.81 1.78 1.76 1.73 1.71 1.66 1.63 1.58 1.55 

46 4.05 3.20 2.81 2.57 2.42 2.30 2.22 2.15 2.09 2.04 2.00 1.97 1.94 1.91 1.89 1.87 1.85 1.83 1.82 1.80 1.78 1.76 1.73 1.71 1.65 1.62 1.57 1.55 

47 4.05 3.20 2.80 2.57 2.41 2.30 2.21 2.14 2.09 2.04 2.00 1.96 1.93 1.91 1.88 1.86 1.84 1.83 1.81 1.80 1.77 1.75 1.72 1.70 1.65 1.61 1.57 1.54 

48 4.04 3.19 2.80 2.57 2.41 2.29 2.21 2.14 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.90 1.88 1.86 1.84 1.82 1.81 1.79 1.77 1.75 1.72 1.70 1.64 1.61 1.56 1.54 

49 4.04 3.19 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.90 1.88 1.85 1.84 1.82 1.80 1.79 1.76 1.74 1.71 1.69 1.64 1.60 1.56 1.53 

50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.99 1.95 1.92 1.89 1.87 1.85 1.83 1.81 1.80 1.78 1.76 1.74 1.71 1.69 1.63 1.60 1.55 1.52 

55 4.02 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.88 1.85 1.83 1.81 1.79 1.78 1.76 1.74 1.72 1.69 1.67 1.61 1.58 1.53 1.50 

60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.95 1.92 1.89 1.86 1.84 1.82 1.80 1.78 1.76 1.75 1.72 1.70 1.67 1.65 1.59 1.56 1.51 1.48 

65 3.99 3.14 2.75 2.51 2.36 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 1.94 1.90 1.87 1.85 1.82 1.80 1.78 1.76 1.75 1.73 1.71 1.69 1.66 1.63 1.58 1.54 1.49 1.46 

70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97 1.93 1.89 1.86 1.84 1.81 1.79 1.77 1.75 1.74 1.72 1.70 1.67 1.65 1.62 1.57 1.53 1.48 1.45 

80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.84 1.82 1.79 1.77 1.75 1.73 1.72 1.70 1.68 1.65 1.63 1.60 1.54 1.51 1.45 1.43 

90 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94 1.90 1.86 1.83 1.80 1.78 1.76 1.74 1.72 1.70 1.69 1.66 1.64 1.61 1.59 1.53 1.49 1.44 1.41 

100 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.97 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 1.77 1.75 1.73 1.71 1.69 1.68 1.65 1.63 1.60 1.57 1.52 1.48 1.42 1.39 

125 3.92 3.07 2.68 2.44 2.29 2.17 2.08 2.01 1.96 1.91 1.87 1.83 1.80 1.77 1.75 1.73 1.71 1.69 1.67 1.66 1.63 1.60 1.58 1.55 1.49 1.45 1.40 1.36 

150 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.82 1.79 1.76 1.73 1.71 1.69 1.67 1.66 1.64 1.61 1.59 1.56 1.54 1.48 1.44 1.38 1.34 

200 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.98 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 1.69 1.67 1.66 1.64 1.62 1.60 1.57 1.54 1.52 1.46 1.41 1.35 1.32 

400 3.86 3.02 2.63 2.39 2.24 2.12 2.03 1.96 1.90 1.85 1.81 1.78 1.74 1.72 1.69 1.67 1.65 1.63 1.61 1.60 1.57 1.54 1.51 1.49 1.42 1.38 1.32 1.28 

500 3.86 3.01 2.62 2.39 2.23 2.12 2.03 1.96 1.90 1.85 1.81 1.77 1.74 1.71 1.69 1.66 1.64 1.62 1.61 1.59 1.56 1.54 1.51 1.48 1.42 1.38 1.31 1.28 

1000 3.85 3.00 2.61 2.38 2.22 2.11 2.02 1.95 1.89 1.84 1.80 1.76 1.73 1.70 1.68 1.65 1.63 1.61 1.60 1.58 1.55 1.53 1.50 1.47 1.41 1.36 1.30 1.26 

10000 3.84 3.00 2.61 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 1.83 1.79 1.75 1.72 1.69 1.67 1.64 1.62 1.60 1.59 1.57 1.54 1.52 1.49 1.46 1.40 1.35 1.28 1.25 



ตารางการแจกแจง F ระดับนัยส าคัญที ่0.05 

F-Distribution  

 

dfl 

0.01 
df2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 30 40 50 75 100 

1 4052.18 4999.50 5403.35 5624.58 5763.65 5858.99 5928.36 5981.07 6022.47 6055.85 6083.32 6106.32 6125.86 6142.67 6157.28 6170.10 6181.43 6191.53 6200.58 6208.73 6222.84 6234.63 6249.07 6260.65 6286.78 6302.52 6323.56 6334.11 

2 98.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37 99.39 99.40 99.41 99.42 99.42 99.43 99.43 99.44 99.44 99.44 99.45 99.45 99.45 99.46 99.46 99.47 99.47 99.48 99.49 99.49 

3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.35 27.23 27.13 27.05 26.98 26.92 26.87 26.83 26.79 26.75 26.72 26.69 26.64 26.60 26.55 26.50 26.41 26.35 26.28 26.24 

4 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55 14.45 14.37 14.31 14.25 14.20 14.15 14.11 14.08 14.05 14.02 13.97 13.93 13.88 13.84 13.75 13.69 13.61 13.58 

5 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 9.96 9.89 9.82 9.77 9.72 9.68 9.64 9.61 9.58 9.55 9.51 9.47 9.42 9.38 9.29 9.24 9.17 9.13 

6 13.75 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.79 7.72 7.66 7.60 7.56 7.52 7.48 7.45 7.42 7.40 7.35 7.31 7.27 7.23 7.14 7.09 7.02 6.99 

7 12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62 6.54 6.47 6.41 6.36 6.31 6.28 6.24 6.21 6.18 6.16 6.11 6.07 6.03 5.99 5.91 5.86 5.79 5.75 

8 11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 5.73 5.67 5.61 5.56 5.52 5.48 5.44 5.41 5.38 5.36 5.32 5.28 5.23 5.20 5.12 5.07 5.00 4.96 

9 10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26 5.18 5.11 5.05 5.01 4.96 4.92 4.89 4.86 4.83 4.81 4.77 4.73 4.68 4.65 4.57 4.52 4.45 4.41 

10 10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 4.77 4.71 4.65 4.60 4.56 4.52 4.49 4.46 4.43 4.41 4.36 4.33 4.28 4.25 4.17 4.12 4.05 4.01 

11 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54 4.46 4.40 4.34 4.29 4.25 4.21 4.18 4.15 4.12 4.10 4.06 4.02 3.98 3.94 3.86 3.81 3.74 3.71 

12 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 4.22 4.16 4.10 4.05 4.01 3.97 3.94 3.91 3.88 3.86 3.82 3.78 3.74 3.70 3.62 3.57 3.50 3.47 

13 9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 4.02 3.96 3.91 3.86 3.82 3.78 3.75 3.72 3.69 3.66 3.62 3.59 3.54 3.51 3.43 3.38 3.31 3.27 

14 8.86 6.51 5.56 5.04 4.69 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 3.86 3.80 3.75 3.70 3.66 3.62 3.59 3.56 3.53 3.51 3.46 3.43 3.38 3.35 3.27 3.22 3.15 3.11 

15 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.73 3.67 3.61 3.56 3.52 3.49 3.45 3.42 3.40 3.37 3.33 3.29 3.25 3.21 3.13 3.08 3.01 2.98 

16 8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.62 3.55 3.50 3.45 3.41 3.37 3.34 3.31 3.28 3.26 3.22 3.18 3.14 3.10 3.02 2.97 2.90 2.86 

17 8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.52 3.46 3.40 3.35 3.31 3.27 3.24 3.21 3.19 3.16 3.12 3.08 3.04 3.00 2.92 2.87 2.80 2.76 

18 8.29 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.60 3.51 3.43 3.37 3.32 3.27 3.23 3.19 3.16 3.13 3.10 3.08 3.03 3.00 2.95 2.92 2.84 2.78 2.71 2.68 

19 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.36 3.30 3.24 3.19 3.15 3.12 3.08 3.05 3.03 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84 2.76 2.71 2.64 2.60 

20 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37 3.29 3.23 3.18 3.13 3.09 3.05 3.02 2.99 2.96 2.94 2.90 2.86 2.81 2.78 2.69 2.64 2.57 2.54 

21 8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.64 3.51 3.40 3.31 3.24 3.17 3.12 3.07 3.03 2.99 2.96 2.93 2.90 2.88 2.84 2.80 2.76 2.72 2.64 2.58 2.51 2.48 

22 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 3.18 3.12 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.88 2.85 2.83 2.78 2.75 2.70 2.67 2.58 2.53 2.46 2.42 

23 7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.30 3.21 3.14 3.07 3.02 2.97 2.93 2.89 2.86 2.83 2.80 2.78 2.74 2.70 2.66 2.62 2.54 2.48 2.41 2.37 

24 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 3.09 3.03 2.98 2.93 2.89 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.70 2.66 2.61 2.58 2.49 2.44 2.37 2.33 

25 7.77 5.57 4.68 4.18 3.85 3.63 3.46 3.32 3.22 3.13 3.06 2.99 2.94 2.89 2.85 2.81 2.78 2.75 2.72 2.70 2.66 2.62 2.58 2.54 2.45 2.40 2.33 2.29 

26 7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.18 3.09 3.02 2.96 2.90 2.86 2.81 2.78 2.75 2.72 2.69 2.66 2.62 2.58 2.54 2.50 2.42 2.36 2.29 2.25 

27 7.68 5.49 4.60 4.11 3.78 3.56 3.39 3.26 3.15 3.06 2.99 2.93 2.87 2.82 2.78 2.75 2.71 2.68 2.66 2.63 2.59 2.55 2.51 2.47 2.38 2.33 2.26 2.22 

28 7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 3.23 3.12 3.03 2.96 2.90 2.84 2.79 2.75 2.72 2.68 2.65 2.63 2.60 2.56 2.52 2.48 2.44 2.35 2.30 2.23 2.19 

29 7.60 5.42 4.54 4.04 3.73 3.50 3.33 3.20 3.09 3.00 2.93 2.87 2.81 2.77 2.73 2.69 2.66 2.63 2.60 2.57 2.53 2.49 2.45 2.41 2.33 2.27 2.20 2.16 

30 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98 2.91 2.84 2.79 2.74 2.70 2.66 2.63 2.60 2.57 2.55 2.51 2.47 2.42 2.39 2.30 2.25 2.17 2.13 

31 7.53 5.36 4.48 3.99 3.67 3.45 3.28 3.15 3.04 2.96 2.88 2.82 2.77 2.72 2.68 2.64 2.61 2.58 2.55 2.52 2.48 2.45 2.40 2.36 2.27 2.22 2.14 2.11 

32 7.50 5.34 4.46 3.97 3.65 3.43 3.26 3.13 3.02 2.93 2.86 2.80 2.74 2.70 2.65 2.62 2.58 2.55 2.53 2.50 2.46 2.42 2.38 2.34 2.25 2.20 2.12 2.08 

33 7.47 5.31 4.44 3.95 3.63 3.41 3.24 3.11 3.00 2.91 2.84 2.78 2.72 2.68 2.63 2.60 2.56 2.53 2.51 2.48 2.44 2.40 2.36 2.32 2.23 2.18 2.10 2.06 

34 7.44 5.29 4.42 3.93 3.61 3.39 3.22 3.09 2.98 2.89 2.82 2.76 2.70 2.66 2.61 2.58 2.54 2.51 2.49 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 2.21 2.16 2.08 2.04 
 



F-Distribution  

 ตารางการแจกแจง F ระดับนัยส าคัญที ่ 0.01 

 

 

0.01 
df2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 30 40 50 75 100 

1 4052.18 4999.50 5403.35 5624.58 5763.65 5858.99 5928.36 5981.07 6022.47 6055.85 6083.32 6106.32 6125.86 6142.67 6157.28 6170.10 6181.43 6191.53 6200.58 6208.73 6222.84 6234.63 6249.07 6260.65 6286.78 6302.52 6323.56 6334.11 

2 98.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37 99.39 99.40 99.41 99.42 99.42 99.43 99.43 99.44 99.44 99.44 99.45 99.45 99.45 99.46 99.46 99.47 99.47 99.48 99.49 99.49 

3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.35 27.23 27.13 27.05 26.98 26.92 26.87 26.83 26.79 26.75 26.72 26.69 26.64 26.60 26.55 26.50 26.41 26.35 26.28 26.24 

4 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55 14.45 14.37 14.31 14.25 14.20 14.15 14.11 14.08 14.05 14.02 13.97 13.93 13.88 13.84 13.75 13.69 13.61 13.58 

5 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 9.96 9.89 9.82 9.77 9.72 9.68 9.64 9.61 9.58 9.55 9.51 9.47 9.42 9.38 9.29 9.24 9.17 9.13 

6 13.75 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.79 7.72 7.66 7.60 7.56 7.52 7.48 7.45 7.42 7.40 7.35 7.31 7.27 7.23 7.14 7.09 7.02 6.99 

7 12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62 6.54 6.47 6.41 6.36 6.31 6.28 6.24 6.21 6.18 6.16 6.11 6.07 6.03 5.99 5.91 5.86 5.79 5.75 

8 11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 5.73 5.67 5.61 5.56 5.52 5.48 5.44 5.41 5.38 5.36 5.32 5.28 5.23 5.20 5.12 5.07 5.00 4.96 

9 10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26 5.18 5.11 5.05 5.01 4.96 4.92 4.89 4.86 4.83 4.81 4.77 4.73 4.68 4.65 4.57 4.52 4.45 4.41 

10 10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 4.77 4.71 4.65 4.60 4.56 4.52 4.49 4.46 4.43 4.41 4.36 4.33 4.28 4.25 4.17 4.12 4.05 4.01 

11 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54 4.46 4.40 4.34 4.29 4.25 4.21 4.18 4.15 4.12 4.10 4.06 4.02 3.98 3.94 3.86 3.81 3.74 3.71 

12 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 4.22 4.16 4.10 4.05 4.01 3.97 3.94 3.91 3.88 3.86 3.82 3.78 3.74 3.70 3.62 3.57 3.50 3.47 

13 9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 4.02 3.96 3.91 3.86 3.82 3.78 3.75 3.72 3.69 3.66 3.62 3.59 3.54 3.51 3.43 3.38 3.31 3.27 

14 8.86 6.51 5.56 5.04 4.69 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 3.86 3.80 3.75 3.70 3.66 3.62 3.59 3.56 3.53 3.51 3.46 3.43 3.38 3.35 3.27 3.22 3.15 3.11 

15 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.73 3.67 3.61 3.56 3.52 3.49 3.45 3.42 3.40 3.37 3.33 3.29 3.25 3.21 3.13 3.08 3.01 2.98 

16 8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.62 3.55 3.50 3.45 3.41 3.37 3.34 3.31 3.28 3.26 3.22 3.18 3.14 3.10 3.02 2.97 2.90 2.86 

17 8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.52 3.46 3.40 3.35 3.31 3.27 3.24 3.21 3.19 3.16 3.12 3.08 3.04 3.00 2.92 2.87 2.80 2.76 

18 8.29 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.60 3.51 3.43 3.37 3.32 3.27 3.23 3.19 3.16 3.13 3.10 3.08 3.03 3.00 2.95 2.92 2.84 2.78 2.71 2.68 

19 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.36 3.30 3.24 3.19 3.15 3.12 3.08 3.05 3.03 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84 2.76 2.71 2.64 2.60 

20 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37 3.29 3.23 3.18 3.13 3.09 3.05 3.02 2.99 2.96 2.94 2.90 2.86 2.81 2.78 2.69 2.64 2.57 2.54 

21 8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.64 3.51 3.40 3.31 3.24 3.17 3.12 3.07 3.03 2.99 2.96 2.93 2.90 2.88 2.84 2.80 2.76 2.72 2.64 2.58 2.51 2.48 

22 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 3.18 3.12 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.88 2.85 2.83 2.78 2.75 2.70 2.67 2.58 2.53 2.46 2.42 

23 7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.30 3.21 3.14 3.07 3.02 2.97 2.93 2.89 2.86 2.83 2.80 2.78 2.74 2.70 2.66 2.62 2.54 2.48 2.41 2.37 

24 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 3.09 3.03 2.98 2.93 2.89 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.70 2.66 2.61 2.58 2.49 2.44 2.37 2.33 

25 7.77 5.57 4.68 4.18 3.85 3.63 3.46 3.32 3.22 3.13 3.06 2.99 2.94 2.89 2.85 2.81 2.78 2.75 2.72 2.70 2.66 2.62 2.58 2.54 2.45 2.40 2.33 2.29 

26 7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.18 3.09 3.02 2.96 2.90 2.86 2.81 2.78 2.75 2.72 2.69 2.66 2.62 2.58 2.54 2.50 2.42 2.36 2.29 2.25 

27 7.68 5.49 4.60 4.11 3.78 3.56 3.39 3.26 3.15 3.06 2.99 2.93 2.87 2.82 2.78 2.75 2.71 2.68 2.66 2.63 2.59 2.55 2.51 2.47 2.38 2.33 2.26 2.22 

28 7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 3.23 3.12 3.03 2.96 2.90 2.84 2.79 2.75 2.72 2.68 2.65 2.63 2.60 2.56 2.52 2.48 2.44 2.35 2.30 2.23 2.19 

29 7.60 5.42 4.54 4.04 3.73 3.50 3.33 3.20 3.09 3.00 2.93 2.87 2.81 2.77 2.73 2.69 2.66 2.63 2.60 2.57 2.53 2.49 2.45 2.41 2.33 2.27 2.20 2.16 

30 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98 2.91 2.84 2.79 2.74 2.70 2.66 2.63 2.60 2.57 2.55 2.51 2.47 2.42 2.39 2.30 2.25 2.17 2.13 

31 7.53 5.36 4.48 3.99 3.67 3.45 3.28 3.15 3.04 2.96 2.88 2.82 2.77 2.72 2.68 2.64 2.61 2.58 2.55 2.52 2.48 2.45 2.40 2.36 2.27 2.22 2.14 2.11 

32 7.50 5.34 4.46 3.97 3.65 3.43 3.26 3.13 3.02 2.93 2.86 2.80 2.74 2.70 2.65 2.62 2.58 2.55 2.53 2.50 2.46 2.42 2.38 2.34 2.25 2.20 2.12 2.08 

33 7.47 5.31 4.44 3.95 3.63 3.41 3.24 3.11 3.00 2.91 2.84 2.78 2.72 2.68 2.63 2.60 2.56 2.53 2.51 2.48 2.44 2.40 2.36 2.32 2.23 2.18 2.10 2.06 

34 7.44 5.29 4.42 3.93 3.61 3.39 3.22 3.09 2.98 2.89 2.82 2.76 2.70 2.66 2.61 2.58 2.54 2.51 2.49 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 2.21 2.16 2.08 2.04 



F-Distribution  

 ตารางการแจกแจง F ระดับนัยส าคัญที ่ 0.01 

 

 

dfl 

 

0.01 

df2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 30 40 50 75 100 

35 7.42 5.27 4.40 3.91 3.59 3.37 3.20 3.07 2.96 2.88 2.80 2.74 2.69 2.64 2.60 2.56 2.53 2.50 2.47 2.44 2.40 2.36 2.32 2.28 2.19 2.14 2.06 2.02 

36 7.40 5.25 4.38 3.89 3.57 3.35 3.18 3.05 2.95 2.86 2.79 2.72 2.67 2.62 2.58 2.54 2.51 2.48 2.45 2.43 2.38 2.35 2.30 2.26 2.18 2.12 2.04 2.00 

37 7.37 5.23 4.36 3.87 3.56 3.33 3.17 3.04 2.93 2.84 2.77 2.71 2.65 2.61 2.56 2.53 2.49 2.46 2.44 2.41 2.37 2.33 2.28 2.25 2.16 2.10 2.03 1.98 

38 7.35 5.21 4.34 3.86 3.54 3.32 3.15 3.02 2.92 2.83 2.75 2.69 2.64 2.59 2.55 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40 2.35 2.32 2.27 2.23 2.14 2.09 2.01 1.97 

39 7.33 5.19 4.33 3.84 3.53 3.30 3.14 3.01 2.90 2.81 2.74 2.68 2.62 2.58 2.54 2.50 2.46 2.43 2.41 2.38 2.34 2.30 2.26 2.22 2.13 2.07 1.99 1.95 

40 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89 2.80 2.73 2.66 2.61 2.56 2.52 2.48 2.45 2.42 2.39 2.37 2.33 2.29 2.24 2.20 2.11 2.06 1.98 1.94 

41 7.30 5.16 4.30 3.81 3.50 3.28 3.11 2.98 2.87 2.79 2.71 2.65 2.60 2.55 2.51 2.47 2.44 2.41 2.38 2.36 2.31 2.28 2.23 2.19 2.10 2.04 1.97 1.92 

42 7.28 5.15 4.29 3.80 3.49 3.27 3.10 2.97 2.86 2.78 2.70 2.64 2.59 2.54 2.50 2.46 2.43 2.40 2.37 2.34 2.30 2.26 2.22 2.18 2.09 2.03 1.95 1.91 

43 7.26 5.14 4.27 3.79 3.48 3.25 3.09 2.96 2.85 2.76 2.69 2.63 2.57 2.53 2.49 2.45 2.41 2.38 2.36 2.33 2.29 2.25 2.20 2.17 2.08 2.02 1.94 1.90 

44 7.25 5.12 4.26 3.78 3.47 3.24 3.08 2.95 2.84 2.75 2.68 2.62 2.56 2.52 2.47 2.44 2.40 2.37 2.35 2.32 2.28 2.24 2.19 2.15 2.07 2.01 1.93 1.89 

45 7.23 5.11 4.25 3.77 3.45 3.23 3.07 2.94 2.83 2.74 2.67 2.61 2.55 2.51 2.46 2.43 2.39 2.36 2.34 2.31 2.27 2.23 2.18 2.14 2.05 2.00 1.92 1.88 

46 7.22 5.10 4.24 3.76 3.44 3.22 3.06 2.93 2.82 2.73 2.66 2.60 2.54 2.50 2.45 2.42 2.38 2.35 2.33 2.30 2.26 2.22 2.17 2.13 2.04 1.99 1.91 1.86 

47 7.21 5.09 4.23 3.75 3.43 3.21 3.05 2.92 2.81 2.72 2.65 2.59 2.53 2.49 2.44 2.41 2.37 2.34 2.32 2.29 2.25 2.21 2.16 2.12 2.03 1.98 1.90 1.85 

48 7.19 5.08 4.22 3.74 3.43 3.20 3.04 2.91 2.80 2.71 2.64 2.58 2.53 2.48 2.44 2.40 2.37 2.33 2.31 2.28 2.24 2.20 2.15 2.12 2.02 1.97 1.89 1.84 

49 7.18 5.07 4.21 3.73 3.42 3.19 3.03 2.90 2.79 2.71 2.63 2.57 2.52 2.47 2.43 2.39 2.36 2.33 2.30 2.27 2.23 2.19 2.14 2.11 2.02 1.96 1.88 1.83 

50 7.17 5.06 4.20 3.72 3.41 3.19 3.02 2.89 2.78 2.70 2.63 2.56 2.51 2.46 2.42 2.38 2.35 2.32 2.29 2.27 2.22 2.18 2.14 2.10 2.01 1.95 1.87 1.82 

55 7.12 5.01 4.16 3.68 3.37 3.15 2.98 2.85 2.75 2.66 2.59 2.53 2.47 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.25 2.23 2.18 2.15 2.10 2.06 1.97 1.91 1.83 1.78 

60 7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63 2.56 2.50 2.44 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.22 2.20 2.15 2.12 2.07 2.03 1.94 1.88 1.79 1.75 

65 7.04 4.95 4.10 3.62 3.31 3.09 2.93 2.80 2.69 2.61 2.53 2.47 2.42 2.37 2.33 2.29 2.26 2.23 2.20 2.17 2.13 2.09 2.04 2.00 1.91 1.85 1.77 1.72 

70 7.01 4.92 4.07 3.60 3.29 3.07 2.91 2.78 2.67 2.59 2.51 2.45 2.40 2.35 2.31 2.27 2.23 2.20 2.18 2.15 2.11 2.07 2.02 1.98 1.89 1.83 1.74 1.70 

80 6.96 4.88 4.04 3.56 3.26 3.04 2.87 2.74 2.64 2.55 2.48 2.42 2.36 2.31 2.27 2.23 2.20 2.17 2.14 2.12 2.07 2.03 1.98 1.94 1.85 1.79 1.70 1.65 

90 6.93 4.85 4.01 3.53 3.23 3.01 2.84 2.72 2.61 2.52 2.45 2.39 2.33 2.29 2.24 2.21 2.17 2.14 2.11 2.09 2.04 2.00 1.96 1.92 1.82 1.76 1.67 1.62 

100 6.90 4.82 3.98 3.51 3.21 2.99 2.82 2.69 2.59 2.50 2.43 2.37 2.31 2.27 2.22 2.19 2.15 2.12 2.09 2.07 2.02 1.98 1.93 1.89 1.80 1.74 1.65 1.60 

125 6.84 4.78 3.94 3.47 3.17 2.95 2.79 2.66 2.55 2.47 2.39 2.33 2.28 2.23 2.19 2.15 2.11 2.08 2.05 2.03 1.98 1.94 1.89 1.85 1.76 1.69 1.60 1.55 

150 6.81 4.75 3.91 3.45 3.14 2.92 2.76 2.63 2.53 2.44 2.37 2.31 2.25 2.20 2.16 2.12 2.09 2.06 2.03 2.00 1.96 1.92 1.87 1.83 1.73 1.66 1.57 1.52 

200 6.76 4.71 3.88 3.41 3.11 2.89 2.73 2.60 2.50 2.41 2.34 2.27 2.22 2.17 2.13 2.09 2.06 2.03 2.00 1.97 1.93 1.89 1.84 1.79 1.69 1.63 1.53 1.48 

400 6.70 4.66 3.83 3.37 3.06 2.85 2.68 2.56 2.45 2.37 2.29 2.23 2.17 2.13 2.08 2.05 2.01 1.98 1.95 1.92 1.88 1.84 1.79 1.75 1.64 1.58 1.48 1.42 

500 6.69 4.65 3.82 3.36 3.05 2.84 2.68 2.55 2.44 2.36 2.28 2.22 2.17 2.12 2.07 2.04 2.00 1.97 1.94 1.92 1.87 1.83 1.78 1.74 1.63 1.57 1.47 1.41 

1000 6.66 4.63 3.80 3.34 3.04 2.82 2.66 2.53 2.43 2.34 2.27 2.20 2.15 2.10 2.06 2.02 1.98 1.95 1.92 1.90 1.85 1.81 1.76 1.72 1.61 1.54 1.44 1.38 

10000 6.64 4.61 3.78 3.32 3.02 2.80 2.64 2.51 2.41 2.32 2.25 2.19 2.13 2.08 2.04 2.00 1.97 1.94 1.91 1.88 1.83 1.79 1.74 1.70 1.59 1.53 1.42 1.36 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-square Distribution 

ตาราง Chi-Square 

ระดบันยัส าคญั 

df 0.999 0.99 0.95 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 0.01 0.001 

1 0.000002 0.000157 0.003932 0.015791 0.064 0.148 0.275 0.455 0.708 1.074 1.642 2.706 3.841 6.635 10.827 

2 0.00200 0.02010 0.103 0.211 0.446 0.713 1.022 1.386 1.833 2.408 3.219 4.605 5.991 9.210 13.815 

3 0.024 0.115 0.352 0.584 1.005 1.424 1.869 2.366 2.946 3.665 4.642 6.251 7.815 11.345 16.266 

4 0.091 0.297 0.711 1.064 1.649 2.195 2.753 3.357 4.045 4.878 5.989 7.779 9.488 13.277 18.466 

5 0.210 0.554 1.145 1.610 2.343 3.000 3.656 4.351 5.132 6.064 7.289 9.236 11.070 15.086 20.515 

6 0.381 0.872 1.635 2.204 3.070 3.828 4.570 5.348 6.211 7.231 8.558 10.645 12.592 16.812 22.457 

7 0.599 1.239 2.167 2.833 3.822 4.671 5.493 6.346 7.283 8.383 9.803 12.017 14.067 18.475 24.321 

8 0.857 1.647 2.733 3.490 4.594 5.527 6.423 7.344 8.351 9.524 11.030 13.362 15.507 20.090 26.124 

9 1.152 2.088 3.325 4.168 5.380 6.393 7.357 8.343 9.414 10.656 12.242 14.684 16.919 21.666 27.877 

10 1.479 2.558 3.940 4.865 6.179 7.267 8.295 9.342 10.473 11.781 13.442 15.987 18.307 23.209 29.588 

11  1.834 3.053 4.575 5.578 6.989 8.148 9.237 10.341 11.530 12.899 14.631 17.275 19.675 24.725 31.264 

12  2.214 3.571 5.226 6.304 7.807 9.034 10.182 11.340 12.584 14.011 15.812 18.549 21.026 26.217 32.909 

13 2.617 4.107 5.892 7.041 8.634 9.926 11.129 12.340 13.636 15.119 16.985 19.812 22.362 27.688 34.527 

14 3.041 4.660 6.571 7.790 9.467 10.821 12.078 13.339 14.685 16.222 18.151 21.064 23.685 29.141 36.124 

15 3.483 5.229 7.261 8.547 10.307 11.721 13.030 14.339 15.733 17.322 19.311 22.307 24.996 30.578 37.698 

16 3.942 5.812 7.962 9.312 11.152 12.624 13.983 15.338 16.780 18.418 20.465 23.542 26.296 32.000 39.252 

17 4.416 6.408 8.672 10.085 12.002 13.531 14.937 16.338 17.824 19.511 21.615 24.769 27.587 33.409 40.791 

18 4.905 7.015 9.390 10.865 12.857 14.440 15.893 17.338 18.868 20.601 22.760 25.989 28.869 34.805 42.312 

19 5.407 7.633 10.117 11.651 13.716 15.352 16.850 18.338 19.910 21.689 23.900 27.204 30.144 36.191 43.819 

20 5.921 8.260 10.851 12.443 14.578 16.266 17.809 19.337 20.951 22.775 25.038 28.412 31.410 37.566 45.314 
 



Chi-square Distribution  

 

 

 

ตาราง Chi-Square (ต่อ) 
 

ระดบันยัส าคญั 

df 0.999 0.99 0.95 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 0.01 0.001 

21  6.447 8.897 11.591 13.240 15.445 17.182 18.768 20.337 21.992 23.858 26.171 29.615 32.671 38.932 46.796 

22 6.983 9.542 12.338 14.041 16.314 18.101 19.729 21.337 23.031 24.939 27.301 30.813 33.924 40.289 48.268 

23 7.529 10.196 13.091 14.848 17.187 19.021 20.690 22.337 24.069 26.018 28.429 32.007 35.172 41.638 49.728 

24 8.085 10.856 13.848 15.659 18.062 19.943 21.652 23.337 25.106 27.096 29.553 33.196 36.415 42.980 51.179 

25 8.649 11.524 14.611 16.473 18.940 20.867 22.616 24.337 26.143 28.172 30.675 34.382 37.652 44.314 52.619 

26 9.222 12.198 15.379 17.292 19.820 21.792 23.579 25.336 27.179 29.246 31.795 35.563 38.885 45.642 54.051 

27 9.803 12.878 16.151 18.114 20.703 22.719 24.544 26.336 28.214 30.319 32.912 36.741 40.113 46.963 55.475 

28 10.391 13.565 16.928 18.939 21.588 23.647 25.509 27.336 29.249 31.391 34.027 37.916 41.337 48.278 56.892 

29 10.986 14.256 17.708 19.768 22.475 24.577 26.475 28.336 30.283 32.461 35.139 39.087 42.557 49.588 58.301 

30 11.588 14.953 18.493 20.599 23.364 25.508 27.442 29.336 31.316 33.530 36.250 40.256 43.773 50.892 59.702 

40 17.917 22.164 26.509 29.051 32.345 34.872 37.134 39.335 41.622 44.165 47.269 51.805 55.758 63.691 73.403 

50 24.674 29.707 34.764 37.689 41.449 44.313 46.864 49.335 51.892 54.723 58.164 63.167 67.505 76.154 86.660 

60 31.738 37.485 43.188 46.459 50.641 53.809 56.620 59.335 62.135 65.226 68.972 74.397 79.082 88.379 99.608 

70 39.036 45.442 51.739 55.329 59.898 63.346 66.396 69.334 72.358 75.689 79.715 85.527 90.531 100.425 112.317 

80 46.520 53.540 60.391 64.278 69.207 72.915 76.188 79.334 82.566 86.120 90.405 96.578 101.879 112.329 124.839 

90 54.156 61.754 69.126 73.291 78.558 82.511 85.993 89.334 92.761 96.524 101.054 107.565 113.145 124.116 137.208 

100 61.918 70.065 77.929 82.358 87.945 92.129 95.808 99.334 102.946 106.906 111.667 118.498 124.342 135.807 149.449 

500 407.946 429.387 449.147 459.926 473.210 482.946 491.371 499.334 507.382 516.087 526.401 540.930 553.127 576.493 603.446 
 



ตาราง ค่าวกิฤตของสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

 0 .05  0 .025  0 .01  0 .005  One- tai l  

df  =  N-2  0 .100  0 .050  0 .020  0 .010  Two-ta i l  

1  0 .988  0 .997  0 .9995  0 .9999   

2  0 .900  0 .950  0 .980  0 .990   

3  0 .805  0 .878  0 .934  0 .959   

4  0 .729  0 .811  0 .882  0 .917   

5  0 .669  0 .754  0 .833  0 .874   

6  0 .622  0 .707  0 .789  0 .834   

7  0 .582  0 .666  0 .750  0 .798   

8  0 .549  0 .632  0 .716  0 .765   

9  0 .521  0 .602  0 .685  0 .735   

10  0 .497  0 .576  0 .658  0 .708   

11  0 .476  0 .553  0 .634  0 .684   

12  0 .458  0 .532  0 .612  0 .661   

13  0 .441  0 .514  0 .592  0 .641   

14  0 .426  0 .497  0 .574  0 .623   

15  0 .412  0 .482  0 .558  0 .606   

16  0 .400  0 .468  0 .542  0 .590   

17  0 .389  0 .456  0 .528  0 .575   

18  0 .378  0 .444  0 .516  0 .561   

19  0 .369  0 .433  0 .503  0 .549   

20  0 .360  0 .423  0 .492  0 .537   

21  0 .352  0 .413  0 .482  0 .526   

22  0 .344  0 .404  0 .472  0 .515   

23  0 .337  0 .396  0 .462  0 .505   

24  0 .330  0 .388  0 .453  0 .496   

25  0 .323  0 .381  0 .445  0 .487   

26  0 .317  0 .374  0 .437  0 .479   

27  0 .311  0 .367  0 .430  0 .471   

28  0 .306  0 .361  0 .423  0 .463   

29  0 .301  0 .355  0 .416  0 .456   

30  0 .296  0 .349  0 .409  0 .449   

 



 

 

 

 

 0 .05  0 .025  0 .01  0 .005  One- tai l  

df  =  N-2  0 .100  0 .050  0 .020  0 .010  Two-ta i l  

35  0 .988  0 .325  0 .381  0 .418   

40  0 .257  0 .304  0 .358  0 .393   

45  0 .243  0 .288  0 .338  0 .372   

50  0 .231  0 .273  0 .322  0 .354   

60  0 .211  0 .250  0 .295  0 .325   

70  0 .195  0 .232  0 .274  0 .303   

80  0 .183  0 .217  0 .256  0 .283   

90  0 .173  0 .205  0 .242  0 .267   

100 0 .164  0 .195  0 .230  0 .254   

125 0 .147  0 .174  0 .206  0 .228   

150 0 .134  0 .159  0 .189  0 .208   

200 0 .116  0 .138  0 .164  0 .181   

300 0 .095  0 .113  0 .134  0 .148   

400 0 .082  0 .098  0 .116  0 .128   

500 0 .073  0 .088  0 .104  0 .115   

1000 0 .052  0 .062  0 .073  0 .081   
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