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บทที่ 1 
 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา 
 
 การดํารงชีวิตของมนุษย�เราต้ังแต�ในอดีตจนถึงป�จจุบันสามารถมีชีวิตอยู�สืบทอดกันมาอย�าง
ช$านานได$เป&นเพราะมนุษย�มีการเรียนรู$และแสวงหาความรู$อยู�เสมอ เพ่ือใช$ในการดํารงชีวิตให$อยู�ได$
อย�างผาสุก โดยมนุษย�มีวิวัฒนาการการเรียนรู$นั้นอย�างต�อเนื่องเรื่อยมา    จนในป�จจุบันท่ีการเรียนรู$
นั้นได$ใช$วิธีการแสวงหาความรู$ชั้นสูง อาศัยผลและหลักวิชาในแต�ละศาสตร�เป&นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู$ ซ่ึงวิธีการนั้นก็คือการวิจัย  การวิจัยนับว�าเป&นรากฐานท่ีสําคัญในการแสวงหาและสั่ง
สมองค�ความรู$ของศาสตร�ในสาขาต�างๆ ก�อให$เกิดองค�ความรู$หรือการค$นพบความจริงท่ีเป&นแก�นสาร
ในศาสตร�เหล�านั้น ซ่ึงบทนี้จะกล�าวถึง ความรู$เบื้องต$นของการวิจัย  วิธีการแสวงหาความรู$ ความมุ�ง
หมายของการวิจัยเพ่ือนําไปบรรยาย อธิบาย ทํานายและควบคุมปรากฏการณ�ต�างๆ กิจกรรมใน
กระบวนการวิจัย ประเภทของการวิจัย หน$าท่ีของการวิจัยทางการศึกษา และจรรยาบรรณของ
นักวิจัยโดยลําดับ  ดังนี้  
 
วิธีการแสวงหาความรู (Methods  of  Acquiring  Knowledge) 

การวิจัยเป&นกระบวนการหาความรู$ท่ีได$รับการยอมรับมากท่ีสุดในป�จจุบันว�าความรู$ท่ีได$รับ
นั้นเป&นความรู$ท่ีน�าเชื่อถือ  สามารถนําไปใช$หรือประยุกต�ใช$ได$เป&นอย�างดี  อย�างไรก็ตามมนุษย�มี
ความสามารถในการใช$เหตุผลและมีความอยากรู$อยากเห็นตามธรรมชาติ จึงสามารถหาแนวทางใน
การแก$ป�ญหาเพ่ือความอยู�รอดและแสวงหาความรู$ความจริงอยู�เสมอ องค�ความรู$ท่ีได$ค$นพบได$ถูกสั่ง
สมตกทอดกันมาจากรุ�นหนึ่งสู�อีกรุ�นหนึ่งก�อให$เกิดศาสตร�หรือสาขาวิชาการต�างๆข้ึนมากมายใน
ขณะเดียวกันวิธีการท่ีใช$แสวงหาความรู$ความจริงก็มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนตามลําดับ  เราได$มี
กระบวนการหาความรู$มาเป&นเวลานานและความรู$ท่ีได$หลายอย�างก็ยังคงสามารถใช$ได$อยู�ในวิธีการหา
ความรู$นี้สามารถแบ�งเป&นหลายวิธีตามยุคสมัยซ่ึงก็จะมีวิธีแตกต�างกันไปรายละเอียดดังนี้            
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 11-13, สุรวาท ทองบุ, 2550 : 4-5, สมบัติ ท$ายเรือคํา, 2551: 5-11) 
 1.  วิธีแบบโบราณ (Older Methods) ในสมัยโบราณมนุษย�มีการแสวงหาความรู$ดังนี้ 
 1.1 การสอบถามผู$รู$หรือผู$มีอํานาจ (Authority) เป&นการได$ความรู$มาจากการสอบถามผู$รู$ 
หรือผู$มีอํานาจ ซ่ึงในสมัยโบราณมนุษย�ได$อยู�อาศัยรวมกันเป&นหมู� เป&นเหล�า  โดยมีการแสวงหา
แนวทางในการอยู�รวมกันอย�างสงบสุข และความรู$ความจริงบางอย�างถูกกําหนดโดยผู$รู$หรือผู$มีอํานาจ 
เช�น ผู$นําชนเผ�า หรือผู$รู$ท่ีคนในหมู�เหล�าให$ความเคารพเชื่อถือ ได$กําหนดวิธีการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งไว$ และเม่ือทุกคนได$ปฏิบัติตามความรู$ความจริงนั้นแล$วจะทําให$อยู�ร�วมกันได$อย�างสงบสุข  ทุกคน
จึงยึดถือเป&นความรู$ความจริงเรื่อยมา เช�น หากมีการเกิดโรคระบาดผู$คนในสมัยโบราณก็จะถามจาก
ผู$รู$หรือผู$มีอํานาจว�าควรทําอย�างไรซ่ึงในสมัยนั้นผู$รู$หรือผู$มีอํานาจก็จะแนะนําให$ทําพิธีสวดมนต�อ$อน
วอนต�อสิ่งศักด์ิสิทธิ์ต�างๆ ให$ช�วยคลี่คลายเหตุการณ�ต�างๆ คนเหล�านั้นจึงเชื่อถือโดยไม�มีการพิสูจน�   
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 1.2 ความบังเอิญ (Chance) เป&นการได$ความรู$มาโดยไม�ต้ังใจซ่ึงไม�ได$เจตนาท่ีจะศึกษา
เรื่องนั้นโดยตรงแต�มีเหตุการณ�หรือปรากฏการณ�บางอย�างเกิดข้ึนโดยบังเอิญทําให$มนุษย�ได$รับความรู$
นั้น เช�น นายพรานเดินปUาไปพบ น้ําเมรัย อยู�บนโพรงไม$ ซ่ึงเกิดจากสัตว�จําพวกนกจิกเอาข$าวนึ่งแล$ว
ทําหล�นไว$บนคาคบไม$ซ่ึงมีน้ําฝนตกค$างไว$ เม็ดข$าวได$แช�น้ําเป&นเวลาพอควร ทําให$แปWงในเม็ดข$าว
กลายเป&นแอลกอฮอล�ทําให$ได$รับความรู$ความจริงในการทําเมรัย หรือสุราสาโท เป&นต$น 
 1.3 ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition) เป&นการได$ความรู$มาจากสิ่งท่ีคนในสังคม
ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป&นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ผู$ ท่ีใช$วิธีการนี้  
ควรตระหนักด$วยว�าสิ่งต�างๆท่ีเกิดข้ึนในอดีตจนเป&นขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นไม�ใช�จะเป&นสิ่งท่ี
ถูกต$องและเท่ียงตรงเสมอไป เช�น พิธีการสูตรขวัญของชาวอีสาน ซ่ึงมีความรู$ความจริงเก่ียวกับ
พิธีกรรม ข้ันตอน แนวปฏิบัติอันเป&นความรู$ความจริงท่ีคนรุ�นหลังจดจําและปฏิบัติตามพิธีกรรมนี้ซ่ึง
เชื่อว�าหากประกอบพิธีกรรมแล$วจะทําให$มีขวัญกําลังใจ มีความสงบสุข ประสบความโชคดีและมีโชค
ลาภ เป&นต$น ดังนั้นผู$ท่ีใช$วิธีการนี้ควรจะได$นํามาประเมินอย�างรอบคอบเสียก�อนท่ีจะยอมรับว�าเป&น
ข$อเท็จจริง 
 1.4 ผู$เชี่ยวชาญ (Expert) ผู$ท่ีมีประสบการณ�ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป&นเวลานาน จะได$รับ
การสั่งสมองค�ความรู$ในเรื่องนั้นๆ ให$เป&นผู$ ท่ีมีภูมิความรู$ความสามารถหรือท่ีเรียกว�า ผู$รู$หรือ
ผู$เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ องค�ความรู$เหล�านี้ก็จะถูกถ�ายทอดให$แก�ลูกหลานและผู$สนใจเป&นมรดกตก
ทอดกันไป เช�น หมอลํา  หมอแคน หมอยา ครูเพลง ครูช�าง เป&นต$น 
 1.5 ประสบการณ�ส�วนตัว (Personal Experience) เป&นการได$ความรู$จากประสบการณ�ท่ี
ตนเคยผ�านมา ประสบการณ�ของแต�ละบุคคลช�วยเพ่ิมความรู$ให$บุคคลนั้น เม่ือประสบป�ญหาก็พยายาม
ระลึกถึงเหตุการณ� หรือวิธีการแก$ป�ญหาในอดีตเพ่ือเป&นแนวทางในการแก$ป�ญหาท่ีประสบอยู� 
 1.6 การลองผิดลองถูก (Trial and Error) เป&นการได$ความรู$มาโดยการลองแก$ป�ญหา
เฉพาะหน$า หรือป�ญหาท่ีไม�เคยทราบมาก�อนเม่ือแก$ป�ญหานั้นได$ถูกต$องเป&นท่ีพึงพอใจก็จะกลายเป&น
ความรู$ใหม�ท่ีจดจําไว$ใช$ต�อไปถ$าแก$ป�ญหาผิดก็จะไม�ใช$วิธีการนี้อีก 
 อย�างไรก็ตามวิธีแบบโบราณดังกล�าวข$างต$นก็ยังนํามาใช$จนถึงในป�จจุบัน โดยยังปรากฏ
ร�องรอยและวิธีการท่ีคนรุ�นหลังได$ปฏิบัติตาม ซ่ึงในบางวิธีผู$เขียนเคยเห็น และได$เคยปฏิบัติตามใน
เรื่องต�างๆต้ังแต�ยังเด็กและป�จจุบันนี้ก็ยังคงปฏิบัติอยู�เช�นนั้น เช�น ความเชื่อของชาวอีสานในเรื่องของ
การสูตรขวัญ เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือกันมาของชาวอีสานท่ีเรียกว�าฮิตสิบสอง ครองสิบสี่  
ก็ยังคงสืบทอดประเพณีกันมาจนถึงป�จจุบัน ซ่ึงก็เป&นความเชื่อท่ีทําแล$วทําให$ทุกคนในหมู�เหล�านั้น
สบายใจ และอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข   
  
 2. วิธีการอนุมาน (Deductive Method) โดยอริสโตเติล (Aristotle) เป&นวิธีการคิด 
เชิงเหตุผล ซ่ึงเป&นกระบวนการคิดค$นจากเรื่องท่ัวๆจะประกอบด$วย 

 ขอเท็จจริงใหญB  ซ่ึงเป&นเหตุการณ�ท่ีเป&นจริงอยู�ในตัวมันเองหรือเป&นข$อตกลงท่ีกําหนดข้ึน
เป&นกฎเกณฑ� 

 ขอเท็จจริงยBอย ซ่ึงมีความสัมพันธ�กับข$อเท็จจริงใหญ�หรือเป&นเหตุผลเฉพาะกรณีท่ี
ต$องการทราบความจริง 
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 ผลสรุป  เป&นข$อสรุปท่ีได$จากการพิจารณาความสัมพันธ�ของข$อเท็จจริงใหญ�และ
ข$อเท็จจริงย�อย 

 
รายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 1.1  และตัวอย�างต�อไปนี้  
 
 
        ขอเท็จจริงใหญB   
         
        ขอเท็จจริงยBอย  

  
        ผลสรุป    
 
        
  

ภาพท่ี  1.1  วิธีการแสวงหาความรู$แบบอนุมานของอริสโตเติล 
 
ตัวอยBางการหาความจริงแบบอนุมานของอริสโตเติล  เชBน  

  2.1 การอนุมานเฉพาะกลุ�ม (Categorical Deduction) เป&นวิธีการหาเหตุผลท่ี
สามารถลงสรุปในตัวเองได$ 
 ตัวอยBางท่ี 1  ข$อเท็จจริงใหญ�   :  สัตว�ทุกชนิดต$องตาย 
                   ข$อเท็จจริงย�อย :  ช$างเป&นสัตว�ชนิดหนึ่ง 
         ผลสรุป  :  ช$างต$องตาย 
 2.2 การอนุมานตามสมมติฐาน (Hypothetical Education) เป&นวิธีการหาเหตุผลท่ี
กําหนดสถานการณ�ข้ึนมักจะมีคําว�า “ถ$า..........แล$ว..........” (If….then….) การหาเหตุผลชนิดนี้ผลสรุป
จะเป&นจริงหรือไม�แล$วแต�สภาพการณ�เพียงแต�เป&นเหตุผลท่ีถูกต$องตามหลักตรรกศาสตร�เท�านั้น 
 ตัวอยBางท่ี 2  ข$อเท็จจริงใหญ�   :  ถ$าอาคารเรียนถูกไฟไหม$ นักเรียนเป&นอันตราย   
                 ข$อเท็จจริงย�อย   :  อาคารเรียนถูกไฟไหม$ 
                           ผลสรุป  :  นักเรียนเป&นอันตราย   
 2.3 การอนุมานท่ีมีทางเลือกให$ (Alternative Deduction)เป&นวิธีการหาเหตุผลท่ีกําหนด
สถานการณ�ท่ีเป&นทางเลือกไม�อย�างใดก็อย�างหนึ่ง (Either….or) หรืออยู�ในรูปท่ีเป&นอาจจะอย�างใด
อย�างหนึ่งก็ได$ 
 ตัวอยBางท่ี 3   
                 ข$อเท็จจริงใหญ�    : แดงอาจจะได$หนังสือหรือโทรศัพท�มือถือเป&นรางวัล 
                   ข$อเท็จจริงย�อย   : แดงไม�ได$โทรศัพท�มือถือเป&นรางวัล 
                              ผลสรุป : แดงได$หนังสือเป&นรางวัล   
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 2.4 การอนุมานท่ีต�างออกไป (Disjunctive Deduction)เป&นวิธีการหาเหตุผลท่ีอาศัย 
การเชื่อมโยงกันโดยท่ีเหตุย�อยเป&นตัวบอกกรณีบางส�วนในเหตุใหญ� 
 ตัวอยBางท่ี 4 
                  ข$อเท็จจริงใหญ�    :  การท่ีฝนตกและไม�ตกไม�เป&นเหตุท่ีจะไปเท่ียว 
                   ข$อเท็จจริงย�อย   :  วันนี้ฝนตก 
                             ผลสรปุ  :  วันนี้ไม�เหมาะท่ีจะไปเท่ียว 
 

 การแสวงหาความรู$โดยวิธีการอนุมานเป&นวิธีการท่ีมีประโยชน�อย�างยิ่ง แต�ก็มีข$อจํากัด ดังนี้ 
 1.  ผลสรุปจะถูกต$องหรือไม�นั้นข้ึนอยู�กับข$อเท็จจริงใหญ�กับข$อเท็จจริงย�อย หรือท้ังคู�
ไม�ถูกต$องก็จะทําให$ผลสรุปผิดพลาดไปด$วย ดังเช�น ตัวอย�างท่ี 2 นั้นการท่ีอาคารเรียนถูกไฟไหม$ 
นักเรียนอาจจะไม�เป&นอันตรายเลยก็ได$  เนื่องจากอาจไม�มีนักเรียนอยู�ในอาคารก็ได$  
 2.  ผลสรุปท่ีได$เป&นวิธีการสรุปจากสิ่งท่ีรู$ไปสู�สิ่งท่ีไม�รู$แต�วิธีการนี้ไม�ได$เป&นการยืนยัน
เสมอไปว�า ผลสรุปท่ีได$จะเชื่อถือได$เสมอไปเนื่องจากถ$าสิ่งท่ีรู$แต�แรกเป&นข$อมูลท่ีคลาดเคลื่อนก็จะ
ส�งผลให$ข$อสรุปนั้นคลาดเคลื่อนไปด$วย 
 
 3.  วิธีการอุปมาน (Inductive Method) โดยฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) 
เนื่องจากข$อจํากัดของวิธีการอุปมานในแง�ท่ีว�าข$อสรุปนั้นจะเป&นจริงได$ต�อเม่ือข$อเท็จจริงจะต$องถูก
เสียก�อนจึงได$เสนอแนะวิธีการแสวงหาความรู$ โดยรวบรวมข$อเท็จจริงย�อยๆเสียก�อนแล$วจึงสรุปไปหา
ส�วนใหญ�โดยกระบวนการ 3 ข้ันตอนและสามารถแสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 1.2    
ดังนี้  
   3.1 เก็บรวบรวมข$อมูลหรือข$อเท็จจริงท่ีเป&นรายละเอียดย�อยๆก�อน 
   3.2 วิเคราะห�ข$อมูลเพ่ือดูความสัมพันธ�ระหว�างข$อเท็จจริงย�อยเหล�านั้น 
   3.3 สรุปผล 

                
  
  ภาพท่ี  1.2   วิธีการแสวงหาความรู$แบบอุปมานตามแนวคิดของฟรานซิส เบคอน 
                                               ท่ีมา :  ผ�องพรรณ   ตรัยมงคลกูล,2543 : 16  
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 หลักในการอุปมาน   ในท่ีนี้จะกล�าวถึงหลักในการอุปมานเพียง 2 แบบด$วยกันคือ 
  1. วิธีการอุปมานแบบสมบูรณJ (Perfect Inductive Method) เป&นวิธีการแสวงหา
ความรู$โดยรวบรวม ข$อเท็จจริงย�อย ๆ จากทุกหน�วยของกลุ�มประชากรแล$วจึงสรุปรวมไปสู�ส�วนใหญ�
วิธีนี้ปฏิบัติได$ยากเพราะบางอย�างไม�สามารถนํามาศึกษาได$ครบทุกหน�วยนอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองเวลา 
แรงงาน และค�าใช$จ�ายมาก เช�น จากการสํารวจรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว�า
ทุกคนมีภูมิลําเนาอยู�ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปได$ว�านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(ทุกคน) มีภูมิลําเนาอยู�ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังภาพท่ี 1.3  
 

              
ภาพท่ี  1.3  วิธีการแสวงหาความรู$ด$วยวิธีอุปมานแบบสมบูรณ� 

           
 2. วิธีการอุปมานแบบไมBสมบูรณJ (Imperfect Inductive Method) เป&นวิธีการ 
แสวงหาความรู$ โดยรวบรวมข$อเท็จจริงย�อย ๆ จากบางส�วนของกลุ�มประชากรแล$วสรุปไปสู�ส�วนใหญ�
โดยท่ีข$อมูลท่ีศึกษานั้นถือว�าเป&นตัวแทนของสิ่งท่ีจะศึกษาท้ังหมด ผลสรุปหรือความรู$ท่ีได$รับสามารถ
อ$างอิงไปสู�กลุ�มท่ีศึกษาท้ังหมดได$วิธีการนี้เป&นท่ีนิยมมากกว�าวิธีอุปมานแบบสมบูรณ�เนื่องจากสะดวก
ในการปฏิบัติและประหยัดเวลา แรงงานและค�าใช$จ�าย ดังภาพท่ี 1.4 และตัวอย�างต�อไปนี้  
 

                     
 

ภาพท่ี  1.4  วิธีการแสวงหาความรู$ด$วยวิธีอุปมานแบบไม�สมบูรณ� 
 

 ตัวอยBางท่ี 1 จากการสังเกตต$นมะม�วงจํานวน 500 ต$นและผลการสังเกตพบว�า 
ต$นท่ี 1 "ไม�แตกก่ิง"  ต$นท่ี 2 "ไม�แตกก่ิง"  ต$นท่ี 3 "ไม�แตกก่ิง" …ต$นท่ี 500 "ไม�แตกก่ิง"  
ดังนั้นจึงสรุปว�า "ต$นมะม�วงทุกต$นไม�แตกก่ิง" 
 ตัวอยBางท่ี 2 จากการสํารวจการใช$สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ท่ีเป&นกลุ�มตัวอย�างจํานวน  1,500 คน  จากนักศึกษาท้ังหมด  พบว�า  นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีมีการใช$สารสนเทศอยู�ในระดับมาก   สรุปได$ว�า นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีท้ังหมดมีการใช$สารสนเทศอยู�ในระดับมาก    
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 การแสวงหาความรู$ด$วยวิธีการอุปมานดังกล�าวข$างต$นจะเห็นว�าเป&นการให$เหตุผลท่ีก�อให$ เกิด
การคาดการณ�หรือการทํานายเหตุการณ�ข้ึน ซ่ึงถือว�าเป&นพ้ืนฐานของการคิดริเริ่มเพ่ือสร$างทฤษฎีใหม�    
การทํานายเหตุการณ�ต�างๆจะมีโอกาสเป&นจริงหรือใกล$เคียงความจริงมากหรือน$อย จะข้ึนอยู�กับเหตุ
หรือสิ่งท่ีสังเกตได$ว�าเป&นจริงนั้นมีจํานวนมากพอหรือไม�  ถ$าตัวอย�างจากการสังเกตไม�มากพอแล$ว
นําไปสรุปก็อาจผิดพลาดได$ง�าย 
 
 4.  วิธีการทางวิทยาศาสตรJ (Scientific Method)  เป&นการแสวงหาความรู$โดยใช$
หลักการของวิธีการอนุมานและวิธีการอุปมานมาผสมผสานกัน Charles Darwin เป&นผู$ริเริ่มนําวิธีการ
นี้มาใช$ซ่ึงเม่ือต$องการค$นคว$าหาความรู$หรือแก$ป�ญหาในเรื่องใดก็ต$องรวบรวมข$อมูลเก่ียวกับเรื่องนั้น
ก�อนแล$วนําข$อมูลมาใช$ในการสร$างสมมติฐาน ซ่ึงเป&นการคาดคะเนคําตอบล�วงหน$าต�อจากนั้นเป&นการ
ตรวจสอบปรับปรุงสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข$อมูล และการทดสอบสมมติฐานและ John Dewey 
ปรับปรุงให$ดีข้ึนแล$วให$ชื่อวิธีนี้ว�า การคิดแบบใคร�ครวญรอบคอบ (Reflective Thinking) ซ่ึงต�อมา
เป&นท่ีรู$จักกันในชื่อของวิธีการทางวิทยาศาสตร� 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร�เป&นวิธีการแสวงหาความรู$ท่ีดีในการแก$ป�ญหาต�างๆ ไม�เพียงแต�ป�ญหา
ท่ีเกิดข้ึนในห$องปฏิบัติการวิทยาศาสตร�เท�านั้นแต�ยังสามารถนํามาประยุกต�ใช$ในการแก$ป�ญหา      
ทางการศึกษาด$วย  ผู$ท่ีคิดวิธีการนี้คือจอห�นดิวอ้ี (John Dewey) เขาได$เขียนไว$ในหนังสือ “How 
We Think” เม่ือป{ ค.ศ.1910 แบ�งข้ันการคิดไว$ 5 ข้ันคือ 
  1. ข้ันปรากฏความยุ�งยากเป&นป�ญหาข้ึน (A felt Difficulty) หรือข้ันป�ญหา 
  2. ข้ันจํากัดขอบเขตและนิยามความยุ�งยาก (Location and Definition of the 
Difficulty) เป&นข้ันท่ีพยายามทําให$ป�ญหากระจ�างข้ึนซ่ึงอาจได$จากการสังเกตการเก็บรวบรวม
ข$อเท็จจริง 
  3. ข้ันเสนอแนะการแก$ป�ญหาหรือสมมติฐาน (Suggested Solutions of the 
Problem Hypotheses) ข้ันนี้ได$จากการค$นคว$าข$อเท็จจริงแล$วใช$ป�ญญาของตนคาดคะเนคําตอบ
ของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนจึงเรียกข้ันนี้ว�าข้ันต้ังสมมติฐาน 
  4. ข้ันอนุมานเหตุผลของสมมติฐานท่ีต้ังข้ึน (Deductively Reasoning out the 
Consequences of the Suggested Solution) ข้ันนี้เป&นข้ันรวบรวมข$อมูล 
  5. ข้ันทดสอบสมมติฐาน (Testing the Hypotheses by Action) ข้ันนี้เป&นการ
วิเคราะห�ข$อมูลเพ่ือจะทดสอบดูว�าสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนมานั้นเชื่อถือได$หรือไม� 
 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร� (Scientific Method)   เริ่มต$นด$วยป�ญหาก�อนแล$วจึงใช$การอนุมาน
เพ่ือจะเดาคําตอบของป�ญหาหรือเป&นการต้ังสมมติฐานข้ึนต�อมาก็มีการเก็บรวบรวมข$อมูลเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานและใช$หลักของการอุปมานสรุปผลออกมา  วิธีการทางวิทยาศาสตร�มีวิธีการ 5 ข้ันตอนคือ 
 
 ข้ันตอนของวิธีการแกปMญหาทางวิทยาศาสตรJ 

1. ข้ันป�ญหา (Problem) เป&นข้ันตอนท่ีเราจะสังเกตพบป�ญหาในความต$องการ
ความรู$ความจริงหนึ่งว�า มีเหตุการณ�หรือสภาพการณ�เป&นอย�างไร มีเหตุหรือป�จจัยอะไรท่ีทําให$เกิด
เหตุการณ�หรือสภาพการณ�นั้น 
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2. ข้ันต้ังสมมติฐาน (Hypothesis) ในข้ันตอนนี้เราจะต$องศึกษาและทบทวนความรู$
ท่ีมีอยู�เดิมมาประกอบการพิจารณาว�า คําตอบของป�ญหาในข้ันท่ี 1 นั้นจะเป&นอย�างไรซ่ึงเรียกว�า การ
ต้ังสมมติฐาน ซ่ึงจะเป&นแนวในการตรวจสอบว�า สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนนี้จะเป&นจริงหรือไม� 

3. ข้ันรวบรวมข$อมูล (Gathering Data) ในข้ันนี้เราจะทําการเก็บรวบรวมข$อมูล ท่ี
เก่ียวข$องมาอย�างเพียงพอและตรงกับสิ่งท่ีต$องการศึกษา 

4. ข้ันวิเคราะห�ข$อมูล (Analysis) ในข้ันนี้จะเป&นการนําข$อมูลท่ีรวบรวมมาทําการ
วิเคราะห� เพ่ือมาหาลักษณะร�วมหรือสอดคล$องกันของข$อมูลเหล�านั้น และพิจารณาว�าข$อมูลเหล�านี้มีก่ี
ลักษณะและแตกต�างอย�างไร เป&นต$น 

5. ข้ันสรุป (Conclusion) ในข้ันตอนนี้เป&นการนําผลการวิเคราะห�มาแปลผลและ
ตีความผลการวิจัยท่ีพบ อันเป&นการสรุปผล 
 ข้ันตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตรJท่ีใชแกปMญหาทางการศึกษา 
  1.  การตระหนักถึงป�ญหา ข้ันนี้ผู$เสาะแสวงหาความรู$มีความรู$สึกหรือตระหนักว�า
ป�ญหาคืออะไรหรือมีความสงสัยใคร�รู$เกิดข้ึนว�าคําตอบของป�ญหานั้นคืออะไร 
  2.  กําหนดขอบเขตของป�ญหาอย�างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงข้ันนี้จะต$องกําหนด
ขอบเขตของป�ญหาท่ีตนจะศึกษาหาคําตอบนั้นมีขอบเขตกว$างขวางแค�ไหน 
  3.  กําหนดสมมติฐาน ผู$แสวงหาความรู$คาดคะเนคําตอบของป�ญหาโดยการสังเกต
จากข$อเท็จจริงต�าง ๆ ท่ีมีอยู� 
  4.  กําหนดเทคนิคการรวบรวมข$อมูลรวมท้ังการพัฒนาเครื่องมือท่ีมีคุณภาพไว$ใช$ใน
การรวบรวมข$อมูลท่ีจะตอบป�ญหาท่ีต$องการ 
  5.  รวบรวมข$อมูล ผู$เสาะแสวงหาความรู$ นําเครื่องมือท่ีพัฒนาไว$ในข้ันท่ี 4 มา
รวบรวมข$อมูลท่ีจะตอบป�ญหาท่ีต$องการทราบ 
  6.  วิเคราะห�ข$อมูลนําข$อมูลท่ีรวบรวมได$ในข้ันท่ี 5 มาจัดกระทําเพ่ือหาคําตอบ 
  7.  สรุปผลการวิเคราะห�ข$อมูล ผู$เสาะแสวงหาความรู$ สรุปผลการวิเคราะห�ข$อมูลท่ี
เก่ียวข$องกับสมมติฐานท่ีคาดคะเนไว$บนพ้ืนฐานของผลท่ีได$จากการวิเคราะห�ข$อมูล 
 
             5. วิธีการดําเนินการวิจัย (Research Method) วิธีการวิจัยถือว�าเป&นวิธีการท่ัวไปใน
การแสวงหาความรู$ความจริงของศาสตร�ทุกสาขา ถึงแม$ว�าการวิจัยในศาสตร�บางสาขาจะมีเทคนิควิธีท่ี
แตกต�างกันไปบ$าง แต�โดยท่ัวไปแล$ววิธีการวิจัยจะมีข้ันตอนท่ีคล$ายกับวิธีการทางวิทยาศาสตร�ดังนี้ 

1. ข้ันกําหนดประเด็นป�ญหา 
2. ข้ันศึกษาเอกสารและข$อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข$อง 
3. ข้ันเก็บรวบรวมข$อมูล 
4. ข้ันวิเคราะห�ข$อมูล 
5. ข้ันลงข$อสรุป 

 ข้ันตอนของวิธีการวิจัยนี้จะได$กล�าวละเอียดอีกครั้งในหัวข$อต�อไป แต�ในเบื้องต$นนี้จะเห็นว�า
ข้ันตอนของวิธีการวิจัยนั้นสามารถเทียบเคียงได$กับวิธีการทางวิทยาศาสตร� 
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ความหมายของการวิจัย 

 การวิจัยซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษว�า “Research” ถ$าจะแปลตามตัวหมายถึง การค$นหาซํ้าแล$ว
ซํ้าอีก ซ่ึงความหมายของคําว�าวิจัย ทางด$านวิชาการได$มีผู$ให$ความหมายไว$ต�างๆ กันหลายแนวคิด   
ดังจะยกมากล�าว  10 แนวคิด ดังนี้   

เคอร�ลิงเจอร� (Kerlinger, 1986: 10)  ได$ให$ความหมายของการวิจัยไว$ว�า เป&นการศึกษา
ปรากฎการณ�โดยใช$กระบวนการทางวิทยาศาสตร�ท่ีใช$ข$อมูลเชิงประจักษ�ท่ีนํามาทดสอบสมมติฐาน
และมีแนวคิดหรือทฤษฎีสนับสนุนสมมติฐานท่ีทดสอบ 

เบสท� และคาน(Best & Kahn, 1998:18) ได$ให$ความหมายของการวิจัยไว$ว�าเป&นวิธีการท่ี
เป&นระบบระเบียบและมีจุดมุ�งหมายในการวิเคราะห�และคิดบันทึกการสังเกตท่ีมีการควบคุมเพ่ือ
นําไปสู�ข$อสรุปอ$างอิงหลักการหรือทฤษฎีซ่ึงจะเป&นประโยชน�ในการทํางานและการควบคุมเหตุการณ�
ต�างๆ 

พจน�  สะเพียรชัย (2516 : 10)  ได$ให$ความหมายของการวิจัยไว$ว�า  เป&นวิธีการคิดค$นวิธีการ
แก$ป�ญหาท่ีมีระบบแบบแผนท่ีเชื่อถือได$  เพ่ือก�อให$เกิดความรู$ท่ีเชื่อถือได$เพ่ือนําไปสร$างกฎเกณฑ�
ต�างๆ  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  (2538: 765)  ได$ให$ความหมายของการวิจัย
ไว$ว�า  การวิจัย หมายถึง การสะสม  การรวบรวม  การค$นคว$าเพ่ือหาข$อมูลอย�างถ่ีถ$วนตามหลักวิชา  

บุญเรียง ขจรศิลป� (2533: 5) ได$ให$ความหมายของคําว�า การวิจัยทางด$านวิชาการ หมายถึง
กระบวนการเสาะแสวงหาความรู$ใหม� ๆหรือกระบวนการเสาะแสวงหาความรู$เพ่ือตอบป�ญหาท่ีมีอยู�
อย�างมีระบบและมีวัตถุประสงค�ท่ีแน�นอน โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร� 
 นงลักษณ�วิรัชชัย (2543: 47) ได$ให$ความหมายของการวิจัยไว$ว�า การวิจัย หมายถึง การ
แสวงหาความรู$ความจริงด$วยวิธีการท่ีมีระบบ มีความเชื่อถือได$โดยอาศัยระเบียบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร�  เพ่ือให$ได$ความรู$ใหม�ท่ีเป&นคําตอบป�ญหาตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว$อย�างชัดเจน 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2543 : 8) ได$ให$ความหมายของการวิจัยไว$ว�า การวิจัย หมายถึง 
กระบวนการค$นคว$าหาความรู$ท่ีเชื่อถือได$  โดยมีลักษณะดังนี้  เป&นกระบวนการท่ีระบบ แบบแผน    
มีจุดมุ�งหมายท่ีแน�นอนและชัดเจน  ดําเนินการศึกษาค$นคว$าอย�างรอบคอบ  ไม�ลําเอียง  มีหลักเหตุผล  
บันทึกและรายงานออกมาอย�างระมัดระวัง   
 รัตนะ  บัวสนธ� (2543: 3) ได$ให$ความหมายของการวิจัยไว$ว�าเป&นการหาความจริงเชิง
สาธารณะด$วยวิธีการท่ีเรียกว�ากระบวนการวิจัยซ่ึงมีลักษณะเป&นระบบมีข้ันตอน 
 พวงรัตน� ทวีรัตน� (2543: 14) ได$ให$ความหมายของการวิจัยตามตัวอักษรดังนี้ 
  R = Recruitment & Relationships หมายถึง  การฝ�กตนให$มีความรู$รวมท้ัง
รวบรวมผู$มีความรู$เพ่ือปฏิบัติงานร�วมกันการติดต�อสัมพันธ�และการประสานงานกัน 
  E = Education & Efficiency หมายถึง  ผู$วิจัยจะต$องมีการศึกษามีความรู$และ
สมรรถภาพสูงในการวิจัย 
  S = Science & Stimulation หมายถึง  เป&นศาสตร�ท่ีต$องพิสูจน�ค$นคว$าเพ่ือหา
ความจริงและผู$วิจัยต$องมีพลังกระตุ$นความคิดริเริ่มและกระตือรือร$นท่ีจะทําวิจัย 
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  E = Evaluation & Environments หมายถึง  รู$จักการประเมินผลดูว�ามีประโยชน�
สมควรจะทําต�อไปหรือไม�และต$องรู$จักใช$เครื่องมืออุปกรณ�ต�างๆในการวิจัย 
  A = Aim & Attitude หมายถึง  มีจุดมุ�งหมายหรือเปWาหมายท่ีแน�นอนและมี
ทัศนคติท่ีดีต�อการติดตามผลของการวิจัย 
  R = Result หมายถึง  ผลการวิจัยท่ีได$มาจะเป&นผลแบบใดก็ตามจะต$องยอมรับ
ผลการวิจัยนั้นอย�างดุษณี เพราะเป&นผลท่ีได$มาจากการค$นคว$าศึกษาอย�างมีระบบ 
  C = Curiosity หมายถึง  ผู$วิจัยจะต$องมีความอยากรู$อยากเห็นมีความสนใจและ
ขวนขวายในงานการวิจัยตลอดเวลาแม$ว�าความอยากรู$อยากเห็นนั้นจะมีเพียงเล็กน$อยก็ตาม 
  H = Horizon หมายถึง  เม่ือผลการวิจัยปรากฏมาแล$วย�อมทําให$ทราบและเข$าใจใน
ป�ญหาเหล�านั้นได$เหมือนกับการเกิดแสงสว�างข้ึนแต�ถ$ายังไม�เกิดแสงสว�างข้ึนผู$วิจัยจะต$องดําเนินการ
ต�อไปจนกว�าจะพบแสงสว�างและในทางสังคมแสงสว�างหมายถึงผลการวิจัยก�อให$เกิดสันติสุขแก�สังคม 

ผ�องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2544:21) ได$ให$ความหมายของการวิจัยไว$ว�าการวิจัย คือการศึกษา
ค$นคว$าอย�างมีระบบระเบียบเพ่ือทําความเข$าใจป�ญหาและแสวงหาคําตอบเป&นกระบวนการท่ีอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร�เป&นหลัก 
 ผู$เขียนได$ศึกษานิยามความหมายของการวิจัยจากแนวคิดของนักวิชาการหลายท�าน และจาก
ลักษณะธรรมชาติของการวิจัยแล$วจึงให$นิยามดังนี้  การวิจัยทางการศึกษา  หมายถึง กระบวนการ 
แสวงหาความรู$ใหม�ๆท่ีเป&นความจริงเชิงตรรกะ (Logical) หรือ ความจริงเชิงประจักษ� (Empirical) 
เพ่ือตอบป�ญหาทางการศึกษาอย�างมีระบบ แบบแผน  และมีวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจนแน�นอน รวมถึงการ
ประยุกต�ใช$วิธีการของศาสตร�สาขาวิชาต�างๆท่ีเป&นท่ียอมรับว�าจะทําให$ได$ความจริงท่ีเชื่อถือได$ และมี
การดําเนินการตามลําดับข้ันตอนโดยแต�ละข้ันตอนมีความเก่ียวข$องสัมพันธ�กัน  
 
การวิจัยทางการศึกษา 
 การวิจัยทางการศึกษา  เป&นการวิจัยการค$นคว$าหาความรู$ความจริงอย�างเป&นระบบ  โดยใช$
วิธีการวิเคราะห�ข$อมูลสารสนเทศเพ่ือตอบคําถามหรือให$เกิดความรู$ เก่ียวกับทฤษฎีหรือการปฏิบัติทาง
การศึกษา (McMillan,and Wergin,2006,p.1)  เป&นการศึกษาค$นคว$าท่ีมีเนื้อหาท่ีเก่ียวข$องกับ  การ
วิจัยทางการศึกษา  ซ่ึงอาจเก่ียวกับ  การบริหารงาน  การจัดการเรียนรู$  การจัดการเรียนการสอน  
การพัฒนาผู$เรียน  การพัฒนาครู  การพัฒนาอาคารสถานท่ี  ความสัมพันธ�ระหว�างโรงเรียนกับชุมชน  
การมีส�วนร�วมของผู$ปกครองกับโรงเรียน   การพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู$ใน
ศตวรรษท่ี 21  สุขภาพอนามัย และการวิจัยเพ่ือแก$ป�ญหาในชั้นเรียน  เป&นต$น   
 โดยธรรมชาติแล$ว  การวิจัยทางการศึกษามีขอบเขตกว$างขวาง  ครอบคลุมกิจกรรมต�าง ๆ   
ท่ีเก่ียวข$องกับการจัดการเรียนรู$ของมนุษย�  ท้ังในด$านส�วนบุคคล  องค�กร  ระบบการบริหาร  
สิ่งแวดล$อม  สิ่งอํานวยความสะดวก  และอ่ืนๆ   การวิจัยทางการศึกษาอาจทําการศึกษาจากบุคคล
เพียงคนเดียว หรือศึกษาจากหลายบุคคล  ท้ังกลุ�มคนท่ีอยู�ในชุมชนท้ังประเทศ หรือท่ัวโลก  การวิจัย
การศึกษาอาจมีขอบเขตเฉพาะภายในสถานการณ�ใดสถานการณ�หนึ่ง   ห$องเรียนใดห$องเรียนหนึ่ง  
เฉพาะโรงเรียน   เฉพาะชุมชน  เฉพาะพ้ืนท่ีหรือท้ังประเทศ  โดยอาจใช$ระยะเวลาในการดําเนินการ
วิจัยสั้นหรือยาวแตกต�างกันไปตามป�ญหาการวิจัย    สําหรับการวิจัยท่ีได$อาจนําไปใช$ประโยชน�ได$มาก
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ท่ีสุด  หรือได$แก$ป�ญหาเฉพาะกลุ�ม  หรืออาจได$องค�ความรู$ท่ียังนํามาใช$ประโยชน�ในป�จจุบันยังไม�ได$
เลย  ท้ังนี้ขอบเขตของการวิจัยการศึกษาไว$อย�างกว$างหรือแคบเพียงใดข้ึนอยู�กับวัตถุประสงค�ของการ
วิจัยขอบเขตของการวิจัยตลอดจนองค�ประกอบอ่ืนๆ ของการวิจัยแต�ละเรื่อง  ซ่ึงในป�จจุบันการวิจัย
ทางการศึกษาถือว�ามีความสําคัญมากต�อการจัดการเรียนรู$ในยุคศตวรรษท่ี 21  ท่ีคุณครูจะต$องให$
ความสําคัญ  และทําตัวเองเป&นครูนักวิจัย  ท่ีตอบโจทย�การจัดการศึกษาของประเทศไทยท่ีจะมุ�ง
พัฒนาการศึกษาสู�การศึกษา  4.0  ถือเป&นการเข$าสู�ยุคแห�งนวัตกรรม  ซ่ึงคําว�าการศึกษา 4.0  ผู$เขียน
ได$ยินและรับทราบคํานี้ครั้งแรกเม่ือคราวเข$าร�วมประชุมท่ีกรุงเทพมหานครเม่ือเดือนสิงหาคม  2558  
โดยสํานักงานคุรุสภาเป&นหน�วยงานจัดการศึกษาจึงถือเป&นหัวใจสําคัญในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาของประเทศ   ดังนั้น การวิจัยทางการศึกษาจึงเป&นสิ่งจําเป&นท่ีครูทุกคนควรตะ
หนักและให$ความสําคัญ เห็นถึงคุณค�าและประโยชน�ท่ีจะได$รับจาก   ผลการวิจัย โดยควรจัดทําการ
วิจัยควบคู�ไปกับการเรียนการสอน  และผลจากการวิจัยทางการศึกษาก็จะเป&นข$อมูลสําคัญท่ีจะช�วย
ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอันจะนําไปสู�การพัฒนาในระดับประเทศต�อไป 
    
ลักษณะท่ีสําคัญของการวิจัย 

 เบสท� และคาน(Best& Kahn, 1998) และไวร�สมา (Wiersma,2000:3) ได$สรุปลักษณะท่ี
สําคัญของการวิจัยท่ีคล$ายกันไว$ดังนี้ 
  1.  เปWาหมายของการวิจัยมุ�งท่ีจะหาคําตอบต�าง ๆเพ่ือจะนํามาใช$แก$ป�ญหาท่ีมีอยู�
โดยพยายามท่ีจะศึกษาถึงความสัมพันธ� ระหว�างตัวแปรในลักษณะความเป&นเหตุเป&นผลซ่ึงกันและกัน 
  2.  การวิจัยเน$นถึงการพัฒนาข$อสรุป หลักเกณฑ�หรือทฤษฎีต�าง ๆเพ่ือท่ีจะเป&น
ประโยชน�ในการทํานายเหตุการณ�ต�างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเปWาหมายของการวิจัยนั้นมิได$หยุดอยู�
เฉพาะกลุ�มตัวอย�างท่ีนํามาศึกษาเท�านั้นแต�ข$อสรุปท่ีได$มุ�งท่ีจะอ$างอิงไปสู�กลุ�มประชากรเปWาหมาย 
  3.  การวิจัยจะอาศัยข$อมูล หรือเหตุการณ�ต�างๆ ท่ีสามารถสังเกตได$รวบรวมได$
คําถามท่ีน�าสนใจบางคําถามไม�สามารถทําการวิจัยได$เพราะไม�สามารถรวบรวมข$อมูลมาศึกษาได$ 

4.  การวิจัยต$องการเครื่องมือและการรวบรวมข$อมูลท่ีแม�นยํา เท่ียงตรง 
  5.  การวิจัยจะเก่ียวข$องกับการรวบรวมข$อมูลใหม�ๆจากแหล�งปฐมภูมิหรือใช$ข$อมูลท่ี
มีอยู�เดิมเพ่ือหาคําตอบของวัตถุประสงค�ใหม� 
  6.  กิจกรรมท่ีใช$ในการวิจัย เป&นกิจกรรมท่ีกําหนดไว$อย�างมีระบบแบบแผน 
  7.  การวิจัยต$องการผู$รู$จริงในเนื้อหาท่ีจะทําการวิจัย 
  8. การวิจัยเป&นกระบวนการท่ีมีเหตุผลและมีความเป&นปรนัยสามารถท่ีจะทํา 
การตรวจสอบความตรงของวิธีการท่ีใช$ข$อมูลท่ีรวบรวมมาและข$อสรุปท่ีได$ 
  9.  สามารถท่ีจะทําซํ้าได$ โดยใช$วิธีเดียวกันหรือวิธีการท่ีคล$ายคลึงกันถ$ามีการ
เปลี่ยนแปลงกลุ�มประชากร สถานการณ�หรือระยะเวลา 
  10.  การทําวิจัยนั้นจะต$องมีความอดทนและรีบร$อนไม�ได$นักวิจัยควรจะเตรียมใจไว$
ด$วยว�า อาจจะต$องมีความลําบากในบางเรื่องในบางกรณีท่ีจะแสวงหาคําตอบของคําถามท่ียาก ๆ 
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  11.  การเขียนรายงานการวิจัยควรจะทําอย�างละเอียดรอบคอบศัพท�เทคนิคท่ีใช$ควร
จะบัญญัติความหมายไว$วิธีการท่ีใช$ในการวิจัยอธิบายอย�างละเอียด รายงายผลการวิจัยอย�าง
ตรงไปตรงมาโดยไม�ใช$ความคิดเห็นส�วนตัว ไม�บิดเบือนผลการวิจัย 
  12.  การวิจัยนั้นต$องการความซ่ือสัตย�และกล$าหาญในการรายงานผลการวิจัยใน
บางครั้งซ่ึงอาจจะไปขัดกับความรู$สึกหรือผลการวิจัยของคนอ่ืนก็ตาม 
 
จุดมุBงหมายของการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยนั้นจะมีจุดมุ�งหมายของการวิจัยท่ีสําคัญต�อไปนี้ 
(Miller,1990:15, สุรวาท  ทองบุ, 2550: 7) 
  1.  เพ่ือการบรรยาย (Description) ในการวิจัยจะช�วยในการพรรณนาหรือบรรยาย
ผลท่ีได$จากการวิจัยสามารถท่ีจะบรรยายลักษณะของสิ่งท่ีทําการศึกษาวิจัยนั้น ว�าเป&นเช�นไร อยู�ท่ีใด 
มีก่ีประเภท มากน$อยเพียงใดมีสภาพเป&นอย�างไร มีพัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงไปอย�างไร หรือมี
ป�ญหาอะไร มีความพึงพอใจมากน$อยเพียงใด เป&นต$น 
  2.  เพ่ือการอธิบาย (Explanation) ในการวิจัยจะช�วยในการอธิบายผลท่ีได$จากการ
วิจัยจะสามารถบอกเหตุผลของสิ่งท่ีเกิดข้ึนได$ว�า มีสาเหตุมาจากสิ่งใดหรือได$รับอิทธิพลจาก ตัวแปรใด
หรือป�จจัยใด รวมท้ัง ป�จจัยใดมีอิทธิพลมากน$อยกว�ากัน ซ่ึงผู$วิจัยอาจทดลองใส�ป�จจัยลงไป ในสิ่งท่ี
ศึกษาแล$วสังเกตการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน แล$วจะช�วยอธิบายได$ว�า การเปลี่ยนแปลง
หรือปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนนั้น เป&นเพราะสาเหตุใดหรือได$รับอิทธิพลจากสิ่งใด 
  3.  เพ่ือการทํานาย (Prediction) ในการวิจัยจะช�วยในการทํานายผลท่ีได$ ซ่ึงใน
บางครั้งเราจําเป&นท่ีจะต$องทราบอนาคตของสิ่งท่ีศึกษาว�าเป&นเช�นไร อันจะช�วยให$มนุษย�สามารถท่ีจะ
เตรียมการ ปรับตัวให$ทันการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได$ซ่ึงการวิจัยนี้อาจจะอาศัยข$อมูลท่ี
เกิดข้ึน มาแล$วในอดีตจนถึงป�จจุบันแล$วทําการวิเคราะห�แนวโน$มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงอาจจะ
อาศัยวิธีการทางสถิติหรืออาศัยประสบการณ�ของผู$เชี่ยวชาญหลาย ๆ คน เป&นต$น 
  4. เพ่ือการควบคุม (Control) ในการวิจัยจะช�วยในการควบคุมในการดําเนิน
กิจกรรมอย�างใดอย�างหนึ่งซ่ึงต$องการประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน จําเป&นท่ีจะต$องเฝWาติดตาม
การเปลี่ยนแปลง และมีการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ อยู�เสมอ เพ่ือให$สามารถได$ข$อมูลท่ี
ถูกต$องทันเหตุการณ�และเพียงพอต�อการตัดสินใจ แก$ป�ญหาและปรับปรุงงานนั้น ๆ จําเป&นจะต$อง
อาศัยกระบวนการวิจัยท่ีรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน 

          5. เพ่ือการพัฒนา (Development) ในการวิจัยจะช�วยให$ทราบสภาพความเป&นอยู� 
หรือสภาพการดําเนินการใด ๆ ว�ามีประสิทธิภาพ หรือมีป�ญหา หรือความต$องการเพียงใด และ
สามารถทดลองแก$ป�ญหาหรือปรับปรุงสภาพการดําเนินงานใด ๆ อยู�เสมอ ก็จะทําให$สภาพความ
เป&นอยู� หรือสภาพดําเนินการใด ๆ ได$รับการพัฒนาให$มีประสิทธิภาพและส�งผลต�อคุณภาพของงาน
นั้นอันจะส�งผลต�อความสงบสุขของมนุษย�นั่นเอง 
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ลักษณะธรรมชาติของการวิจัย 
 การวิจัยนับว�าเป&นกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษ โดยคุณลักษณะธรรมชาติของ
การวิจัยมีลักษณะท่ัวๆ ไปดังนี้  (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,2547:16-17,ไพศาล วรคํา, 2550:7-12) 
                1. ดําเนินการไดในหลากหลายรูปแบบ (Research can take a variety of form) 
ข้ึนอยู�กับลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาหรือหัวข$อในการศึกษา เช�น ใช$การสํารวจ การสังเคราะห�จาก
เอกสาร การทดลอง เป&นต$น ซ่ึงโดยท่ัวไปการวิจัยจะมีเปWาหมายท่ีสําคัญอยู� 2 ประการ คือ เพ่ือสั่งสม 
เพ่ิมพูนหรือขยายองค�ความรู$ และเพ่ือค$นหาคําตอบของป�ญหา การวิจัยท่ัวๆไปก็อาจจะมีเปWาหมายใด
เปWาหมายหนึ่งหรือมีท้ังสองเปWาหมายนี้ในคราเดียวกัน แต�สําหรับการวิจัยทางการศึกษาแล$วส�วนใหญ�
จะมีเพียงเปWาหมายเดียวเท�านั้นคือ หากต$องการพัฒนาองค�ความรู$ก็มักจะไม�ค�อยสนใจการแก$ป�ญหา 
หรือหากต$องการวิจัยเพ่ือแก$ป�ญหาก็จะมุ�งแก$ป�ญหาใดป�ญหาหนึ่งเป&นการเฉพาะโดยประยุกต�ใช$องค�
ความรู$ท่ีมีอยู�เดิม อย�างเช�น ครูคณิตศาสตร�ในโรงเรียนแห�งหนึ่งพบว�าผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร�
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตํ่า จึงได$เลือกวิธีสอนท่ีแตกต�างกัน 3 วิธีมาทดลองสอน การตัดสินใจเลือก
วิธีการสอนมาใช$ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ย�อมเป&นวิธีใดวิธีหนึ่งในสามวิธีนี้ ดังนั้น
การวิจัยในครั้งนี้ก็เพียงเพ่ือให$ทราบว�า วิธีสอนใดในสามวิธีดังกล�าวสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได$ดีกว�ากันเท�านั้น  
              2.  ควรมีความเท่ียงตรง  (Research should be validity) นอกจากมีรูปแบบหรือ
เปWาหมายในการวิจัยเป&นเครื่องกําหนดทิศทางการวิจัยแล$ว ผู$วิจัยยังต$องการงานวิจัยท่ีมีความ
เท่ียงตรง (Validity) อีกด$วย ซ่ึงงานวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงนั้นต$องมีคุณลักษณะสองประการต�อไปนี้
พร$อมๆกัน คือ ประการแรก ผลการวิจัยท่ีได$ต$องสามารถตอบคําถามการวิจัยได$อย�างถูกต$องตรงตาม
เปWาหมายในการศึกษา ซ่ึงเรียกว�า ความเท่ียงตรงภายใน (Internal Validity) และประการท่ีสอง 
ผลการวิจัยท่ีได$ต$องสามารถสรุปอ$างอิงไปยังประชากรของเง่ือนไขหรือประชากรของกลุ�มตัวอย�างได$ 
ซ่ึงเรียกว�า ความเท่ียงตรงภายนอก (External Validity) 

  ความเท่ียงตรงภายใน  งานวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงภายในหรือสามารถตอบคําถามการวิจัย
ได$อย�างถูกต$องตรงตามเปWาหมายของการศึกษาได$นั้น ผลการวิจัยจะต$องเป&นผลจากตัวแปรท่ีผู$วิจัย
ทําการศึกษา หรือค�าท่ีสังเกตได$จากตัวแปรตามเป&นผลมาจากตัวแปรต$นอย�างแท$จริง ไม�ใช�เป&นผลมา
จากสิ่งอ่ืนหรือตัวแปรอ่ืนท่ีไม�ได$ศึกษา ความเท่ียงตรงภายในของการวิจัยถือว�าเป&นสิ่งสําคัญท่ีสุดใน
การดําเนินการวิจัย ไม�ว�าจะเป&นการวิจัยประเภทใดล$วนต$องการผลการวิจัยท่ีสามารถตอบคําถามการ
วิจัยได$อย�างถูกต$องท้ังสิ้น ซ่ึงถ$าหากผลการวิจัยท่ีได$รับนั้นไม�สามารถตอบคําถามการวิจัยได$อย�าง
ชัดเจนหรือผู$วิจัยไม�แน�ใจในผลดังกล�าว คุณค�าของงานวิจัยก็ด$อยลงไปด$วย  
  ความเท่ียงตรงภายนอก งานวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงภายนอก ผลการวิจัยจะต$องสามารถวาง
นัยท่ัวไปในการสรุปอ$าง (Generalization) ไปยังประชากรของเง่ือนไขหรือประชากรของกลุ�ม
ตัวอย�างได$ (คําว�าประชากรเง่ือนไขนั้น หมายถึง เง่ือนไขหรือสถานการณ�ท้ังหมดท่ีมีลักษณะ
เหมือนกับเง่ือนไขหรือสถานการณ�ท่ีทําการศึกษา) หรือข$อค$นพบจากการวิจัยสามารถนําไปใช$ได$กับ
สถานการณ�อ่ืนๆ ท่ีเหมือนหรือคล$ายคลึงกับสถานการณ�ท่ีศึกษาได$นั่นเอง อย�างไรก็ตามการวิจัยจะมี
ความเท่ียงตรงภายนอกได$จําเป&นมีความเท่ียงตรงภายในเสียก�อน แต�การวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรง
ภายในอาจจะมีความเท่ียงตรงภายนอกหรือไม�ก็ได$  



การวิจัยทางการศึกษา 

13 

             3.  ควรมีความเช่ือม่ัน (Research should be reliable) ความเชื่อม่ันของการวิจัย    
นั้นเก่ียวข$องกับการทําซํ้าได$ (Replicable) และความคงเส$นคงวา (Consistency) ของวิธีการเง่ือนไข
และผลการวิจัย ซ่ึงบางทีอาจแบ�งออกเป&นความเชื่อม่ันภายใน (Internal Reliability) และความ
เชื่อม่ันภายนอก (External Reliability) เช�นเดียวกับความเท่ียงตรง โดยความเชื่อม่ันภายในนั้น 
หมายถึง ความคงเส$นคงวาของการเก็บรวบรวมข$อมูล การวิเคราะห�และการแปลผล เช�น เม่ือใช$ผู$เก็บ
รวบรวมข$อมูลหลายๆ คน ข$อมูลท่ีได$จากผู$เก็บข$อมูลแต�ละคนก็ยังมีความสอดคล$องกัน เป&นต$น ส�วน
ความเชื่อม่ันภายนอกนั้นหมายถึงความเป&นอิสระจากผู$วิจัย นั่นคือ ในสถานการณ�หนึ่งๆ ไม�ว�าจะให$
ใครทําวิจัยก็จะได$ผลการวิจัยเช�นเดียวกัน หรือผู$วิจัยคนอ่ืนสามารถทําการวิจัยซํ้าโดยใช$วิธีการ
เดียวกัน ภายใต$เง่ือนไขเดียวกันก็จะได$ผลการวิจัยเหมือนกันกับผู$วิจัยคนก�อนท่ีเคยทํามาแล$ว 

   4. ควรดําเนินการอยBางเปYนระบบ (Research should be systematic) การท่ีจะทํา
การวิจัยให$มีความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันนั้นจะทําอย�างไร? คําตอบง�ายๆก็คือ เม่ือการวิจัยเป&น 
“กระบวนการ” ก็ควรทํากระบวนการวิจัยให$เป&นกระบวนการเชิงระบบ (Systematic process) 
อย�างคํากล�าวของแมกมิลแลนและชูมาคเกอร� (McMillan & Schumacher, 1984 : 4) ท่ีนิยามการ
วิจัยไว$ว�า “เป&นกระบวนการเชิงระบบของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห�สารสนเทศ (ข$อมูล) เพ่ือ
จุดมุ�งหมายบางประการ” หรือเคอร�ลินเจอร� (Kerlinger, 1973 : 11) ท่ีให$ความหมายของการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร�ไว$ว�า “เป&นการค$นคว$าเชิงวิพากษ�และเชิงประจักษ�ท่ีมีการควบคุมเป&นระบบของ
ข$อเสนอเชิงสมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว�างปรากฏการณ�ธรรมชาติท่ีสันนิษฐานไว$”สําหรับ
การวิจัยเป&นกระบวนการเชิงระบบนั้นประกอบด$วยข้ันตอนต�อไปนี้คือ 1) กําหนดประเด็นป�ญหา 2) 
ทบทวนสารสนเทศ 3) เก็บรวบรวมข$อมูล 4) วิเคราะห�ข$อมูล และ 5) ลงข$อสรุป ซ่ึงแต�ละข้ันตอนของ
การวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดประเด็นปMญหา (Identifying the Problem) เพ่ือให$การวิจัยเห็น
กระบวนการเชิงระบบ ต$องนิยามธรรมชาติของป�ญหาท่ีทําการศึกษานั้นให$ชัดเจน ถึงแม$ว�าป�ญหา
ดังกล�าวจะเป&นท่ีเข$าใจกันในวงกว$างก็ตาม ตลอดจนระบุความรู$ความจริงท่ีเก่ียวข$องกับป�ญหาและ
กรอบแนวคิดของการวิจัย ซ่ึงกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้จะทําให$สามารถระบุขอบเขต ข$อตกลง
เบื้องต$นหรือเง่ือนไขท่ีจําเป&นเก่ียวกับป�ญหาท่ีทําการวิจัยได$ 
 ข้ันตอนท่ี 2 ทบทวนสารสนเทศ (Reviewing Information) เป&นการรวบรวมและศึกษา
สารสนเทศท่ีเก่ียวข$องกับป�ญหา ตลอดจนวิธีการท่ีใช$ค$นหาคําตอบของป�ญหาท่ีทําการศึกษาหรือ
ป�ญหาอ่ืนท่ีคล$ายคลึงกัน ซ่ึงสารสนเทศเหล�านี้อาจหาได$จากเอกสารและงานวิจัยของคนอ่ืนๆ ท่ี
ทําการศึกษาไว$แล$ว 
 ข้ันตอนท่ี 3 เก็บรวบรวมขอมูล (Collecting Data) การเก็บรวบรวมข$อมูลท่ีเก่ียวข$องกับ
ป�ญหานับเป&นข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการวิจัยเชิงระบบ การได$มาซ่ึงข$อมูลจึงมิอาจปล�อยให$เป&นไป
ตามบุญตามกรรมได$ กระบวนการเก็บรวบรวมข$อมูลจะต$องมีการควบคุมและรวบรวมข้ึนอย�าง
สมเหตุสมผลและรัดกุม ข$อมูลท่ีได$จึงจะมีความเท่ียงตรง 
 ข้ันตอนท่ี 4  วิเคราะหJขอมูล (Analyzing Data) วิธีการวิเคราะห�ข$อมูลท่ีนํามาใช$ต$องมี
ความเหมาะสมกับข$อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาเพ่ือตอบป�ญหาการวิจัย 
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 ข้ันตอนท่ี 5  ลงขอสรุป (Drawing Conclusions) การลงข$อสรุปหรือการสรุปอ$างอิงเป&น
ข้ันตอนต�อจากการวิเคราะห�ข$อมูลเรียบร$อยแล$ว ข$อสรุปท่ีได$จึงข้ึนอยู�กับข$อมูลและผลการวิเคราะห�
ภายในกรอบแนวคิดของการวิจัยนั้นๆ 
 ถึงแม$ข้ันตอนของกระบวนการวิจัยจะจัดเรียงลําดับกันอย�างเป&นระบบ และควรจะดําเนินการ
วิจัยไปตามลําดับของข้ันตอนเหล�านั้น แต�ในการปฏิบัติจริงอาจมีบางข้ันตอนท่ีสามารถดําเนินการไป
พร$อมๆกันหรือดําเนินการคาบเก่ียวกันได$ 
 
ประโยชนJของการวิจัย 

ผลจากการดําเนินการวิจัย ทําให$มนุษย�ได$รับความรู$ท่ีจะเป&นประโยชน�ต�อมวลมนุษย�ช�วยให$
การดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หลายประการอันจะนําไปสู�การดํารงชีวิต
อยู�ร�วมกันอย�างผาสุกดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด,2545 : 14,สิน  พันธุ�พินิจ,2547:21) 

1. ช�วยให$ได$ความรู$ใหม� ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. ช�วยพิสูจน�หรือตรวจสอบความถูกต$องของกฎเกณฑ�หลักการและทฤษฎีต�าง ๆ 
3. ช�วยให$เข$าใจสถานการณ� ปรากฏการณ�และ พฤติกรรมต�าง ๆ 
4. ช�วยพยากรณ�ผลภายหน$าของสถานการณ� ปรากฏการณ�และพฤติกรรมต�าง ๆได$

อย�างถูกต$อง 
5. ช�วยแก$ไขป�ญหาได$อย�างถูกต$องและมีประสิทธิภาพ 
6. ช�วยในการวินิจฉัย ตัดสินใจได$อย�างเหมาะสม 
7. ช�วยปรับปรุงการทํางานให$มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
8. ช�วยปรับปรุงและพัฒนาสภาพความเป&นอยู� และวิถีดํารงชีวิตได$ดียิ่งข้ึน 
9. ช�วยกระตุ$นบุคคลให$มีเหตุผล รู$จักคิดและค$นคว$าหาความรู$อยู�เสมอ 

 
ประเภทของการวิจัย 

 การจัดประเภทการวิจัยทางการศึกษานั้นสามารถจัดได$หลายแบบผู$เขียนได$ศึกษาการจัด
ประเภทของหลายท�านพบว�าข้ึนอยู�กับการใช$เกณฑ�ในการแบ�ง ซ่ึงแล$วแต�ว�าจะใช$อะไรเป&นเกณฑ�ใน
การแบ�ง   และพอสรุปได$ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 124-127, ไพศาล วรคํา, 2550 : 17-19, 
สุรวาท  ทองบุ, 2550 : 16-19) 
 1.  แบ�งตามระเบียบวิธีวิจัย 
  1.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร� 
  1.2 การวิจัยเชิงบรรยาย 
  1.3 การวิจัยเชิงทดลอง 
 2.  แบ�งตามจุดมุ�งหมายของงานวิจัย 
  2.1 การวิจัยบริสุทธิ์ 
  2.2 การวิจัยประยุกต� 
  2.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
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 3.  แบ�งตามลักษณะและวิธีการวิเคราะห�ข$อมูล 
  3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
  3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
  3.3 การวิจัยแบบผสมผสาน 
 4.  แบ�งตามลักษณะศาสตร�และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข$องกับการวิจัย 
  4.1 การวิจัยทางวิทยาศาสตร� 
  4.2 การวิจัยทางสังคมศาสตร� 
  4.3 การวิจัยทางมนุษยศาสตร� 
 5.  แบ�งวิธีการควบคุมตัวแปร 
  5.1 การวิจัยเชิงทดลอง 
  5.2 การวิจัยเชิงก่ึงทดลอง 
  5.3 การวิจัยเชิงธรรมชาติ 
 

1. แบBงตามระเบียบวิจัย 
 1.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตรJ (Historical Research) เป&นการวิจัยท่ีเน$นถึงการศึกษา 
ค$นคว$ารวบรวมข$อมูลหรือเหตุการณ�ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาแล$วในอดีต (What was?) ประโยชน�ของการ
วิจัย ชนิดนี้ก็คือ สามารถนํามาใช$เป&นแนวทางในการศึกษาเหตุการณ�ต�างๆ ในป�จจุบัน หรือสามารถ
นํามาใช$ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือแก$ไขป�ญหา ต�างๆท่ีเกิดข้ึนในป�จจุบันได$ด$วย 
 1.2  การวิจัยเชิงบรรยายหรือการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เป&นการวิจัย
ท่ีเน$นถึงการศึกษารวบรวมข$อมูลต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในป�จจุบัน (What is ?) ในการดําเนินการวิจัยนักวิจัย
ไม�สามารถท่ีจะไปจัดสร$างสถานการณ�หรือควบคุมตัวแปรต�างๆ ได$ตามใจชอบการวิจัยแบบนี้เป&นการ
ค$นคว$าหาข$อเท็จจริงหรือเหตุการณ�ต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยู�แล$วเช�น การศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างเพศ 
และความสนใจต�อการเมืองมีการวิจัยหลายชนิดท่ีจัดไว$ว�าเป&นการวิจัยเชิงบรรยายได$แก� 
 1.2.1 การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
 1.2.2 การวิจัยเชิงสังเกต (Observational Research) 
 1.2.3 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ (Causal Comparative Research) 
 1.2.4 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ� (Correlational Research) 
 1.2.5 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
 1.3  การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เป&นการวิจัยเพ่ือพิสูจน�ความสัมพันธ�
เชิงเหตุผลของ ปรากฏการณ�ต�าง ๆ (What Will Be ?) โดยมีการจัดกระทํากับตัวแปรอิสระเพ่ือศึกษา
ผลท่ีมีต�อตัวแปรตามและมีการควบคุมตัวแปรอ่ืนมิให$มีผลกระทบต�อตัวแปรตาม ซ่ึงนิยมมากทางด$าน
วิทยาศาสตร�สําหรับทางด$านการศึกษา ค�อนข$างลําบาก ในแง�ของการควบคุมตัวแปรเกินลักษณะท่ี
สําคัญของการวิจัยเชิงทดลองคือ 
 1.3.1 ควบคุมตัวแปรเกินได$ (Control) 
 1.3.2 จัดการเปลี่ยนแปลงค�าของตัวแปรอิสระได$ (Manipulation)  
      1.3.3 สังเกตได$ (Observation) 
      1.3.4 ทําซํ้าได$ (Replication) 
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2.  แบBงตามจุดมุBงหมายของการวิจัย 

 2.1  การวิจัยบริสุทธิ์ (Pure  Research) หมายถึงการวิจัยท่ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือการตอบสนอง
ความอยากรู$หรือมุ�งท่ีจะหาความรู$เท�านั้นโดยไม�ได$คํานึงว�าจะนําผลการวิจัยท่ีได$ไปใช$ได$หรือไม�การ
วิจัยประเภทนี้ก�อให$เกิดทฤษฎีใหม� ๆ ตามมา 
 2.2  การวิจัยประยุกตJ (Applied  Research) หมายถึงการวิจัยท่ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือนํา
ผลการวิจัยท่ีได$ไปใช$ใน การแก$ป�ญหาหรือปรับปรุงความเป&นอยู�และสังคมของมนุษย�ให$ดีข้ึนได$แก� 
การวิจัยทางด$านเศรษฐกิจการเมือง การศึกษาเป&นต$น 
 2.3  การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือวิจัยเฉพาะกิจ (Action Research) เป&นการวิจัยเพ่ือนําผล
มาใช$แก$ป�ญหาอย�างรีบด�วนหรือป�จจุบันทันที ซ่ึงมีจุดมุ�งหมายเฉพาะเพ่ือจะนําผลท่ีได$มาใช$แก$ป�ญหา
เฉพาะเรื่องในวงจํากัดโดยไม�ได$สนใจว�าจะใช$ประโยชน�หรือแก$ป�ญหาอ่ืนได$ หรือไม� 
 2.4  การวิจัยสถาบัน (Institutional Research) เป&นการวิจัยท่ีมุ�งนําผลการวิจัยมาใช$เพ่ือ
ปรับปรุงงานด$านการบริหารของหน�วยงานหรือสถาบันนั้นๆ โดยไม�มีจุดมุ�งหมายในการนําผลการวิจัย
ไปใช$กับหน�วยงานหรือสถาบันอ่ืน 
 
3. แบBงตามลักษณะและวิธีการวิเคราะหJขอมูล 

 3.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป&นการวิจัยท่ีมุ�งค$นคว$าหาข$อเท็จจริง
ต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ�ต�างๆตามธรรมชาติ โดยพยายามท่ีจะศึกษาข$อมูลด$านต�าง ๆ มา
บรรยายถึงความสัมพันธ�ของเง่ือนไขต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับสภาพแวดล$อมท่ีเป&นอยู�การวิจัยเชิงคุณภาพ
นั้นเป&นการศึกษาค$นคว$าในแนวลึกมากกว�าแนวกว$าง การรวบรวมข$อมูลจะให$ความสําคัญกับข$อมูลท่ี
เก่ียวกับประวัติส�วนตัว แนวคิด ความรู$สึกต�าง ๆของแต�ละบุคคล วิธีการรวบรวมข$อมูล ได$แก� 
การสังเกตอย�างมีส�วนร�วมการสัมภาษณ�แบบไม�เป&นทางการจะเป&นวิธีการหลักของการวิจัยเชิง
คุณภาพการวิเคราะห�ข$อมูล จะใช$วิธีการสรุปบรรยายทฤษฎีและแนวคิดต�าง ๆในการอธิบายและ
วิเคราะห�เหตุการณ�ต�าง ๆ 
 3.2  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป&นงานวิจัยท่ีมุ�งค$นคว$าข$อเท็จจริง 
ต�างๆเพ่ือหาข$อสรุปในเชิงปริมาณ เป&นการศึกษาในแนวกว$างมากกว�าแนวลึกเพ่ือท่ีจะนําข$อสรุปต�างๆ 
ท่ีได$จากกลุ�มตัวอย�างอ$างอิงไปใช$กับกลุ�มประชากรโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ การรวบรวมข$อมูล 
เน$นหนักไปในทางปริมาณหรือค�าต�างๆท่ีสามารถวัดได$ในเชิงปริมาณ วิธีการรวบรวม ข$อมูล มีหลาย
รูปแบบ เช�นการส�งแบบสอบถาม การสัมภาษณ� การสังเกต การสร$างสถานการณ�สมมติการ 
ทดลองและการทดสอบเป&นต$น การวิเคราะห�ข$อมูล จะใช$วิธีการทางสถิติเข$ามาใช$ในการวิเคราะห�
ข$อมูล 
 3.3  การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) มีรูปแบบการวิจัย 2 แนวทาง
คือ 
 3.3.1 รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานรูปแบบ (Mix - Model Research) เป&นการ
ผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณภายในข้ันตอนหรือข$ามข้ันตอนเช�น 
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การวิเคราะห�ข$อมูลด$วยวิธีการวิเคราะห�ข$อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือเก็บรวบรวมข$อมูลท้ัง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช$แบบสอบถามท่ีเป&นแบบมาตรประเมินค�า (Rating Scale) และ
แบบสอบถามแบบปลายเป�ดประกอบเข$าด$วยกันเป&นต$นการวิจัยรูปแบบนี้ได$แก�การวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) และการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เป&นต$น 
 3.3.2 วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mix-Method Research) เป&นการนําวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณมาร�วมกันทําการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันโดยแต�ละวิธีใช$
วิธีการวิจัยในแบบของตนเองทําการศึกษาป�ญหานั้นต้ังแต�ข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดท$ายจากนั้น
นําเอาผลการวิจัยท่ีได$จากการศึกษาท้ังสองวิธีมาช�วยอธิบายตีความซ่ึงกันและกันเพ่ือสรุปผลการวิจัย 
 
4. แบBงตามลักษณะศาสตรJและสาขาวิชา 

 4.1 การวิจัยทางสังคมศาสตรJ ได$แก�  การวิจัยเก่ียวกับสังคม การเมือง การปกครอง 
การศึกษา เศรษฐกิจ เป&นต$น 
 4.2 การวิจัยทางมนุษยศาสตรJ  ได$แก� การวิจัยเก่ียวกับคุณค�าของมนุษย� เช�น ภาษาศาสตร�
ดนตรี ศาสนา โบราณคดี ปรัชญา เป&นต$น 
 4.3 การวิจัยทางวิทยาศาสตรJ ได$แก�  การวิจัยทางชีววิทยา เคมี ฟ�สิกส� วิศวกรรม แพทย� 
พยาบาล เทคนิคการแพทย�เภสัชศาสตร� เป&นต$น 
 
5. แบBงตามวิธีการควบคุมตัวแปร 

 5.1 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เป&นการวิจัยเพ่ือพิสูจน�ความสัมพันธ�
เชิงสาเหตุโดยมีการจัดสถานการณ�ทดลอง ด$วยการควบคุมระดับของตัวแปรต$นและกําจัดอิทธิพลของ
ตัวแปรภายนอกต�าง ๆท่ีไม�เก่ียวข$องแล$ววัดผลตัวแปรตามออกมา 
 5.2  การวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) เป&นการวิจัยท่ีสามารถ
ควบคุมตัวแปรภายนอกท่ีไม�ต$องการได$เพียง บางตัวเนื่องจากไม�สามารถสุ�มตัวอย�างให$เท�ากันได$ 
 5.3  การวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) เป&นการวิจัยท่ีค$นหาความจริงของ 
สภาพการณ�ในสังคมใช$การสังเกตการณ�เป&นสําคัญ และสรุปผลโดยใช$การวิเคราะห� สังเคราะห�
ประเมินค�าอนุมาน และอุปมาน 
 
คุณลักษณะสําคัญของนักวิจัย 

 คุณลักษณะของนักวิจัยเป&นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให$ผู$วิจัยประสบความสําเร็จในงานวิจัยโดย
ส�วนมากมักจะมีบุคลิกภาพและความสามารถตามท่ีรวบรวมได$ในด$านต�าง ๆ ดังนี้  

1.  อารมณJหรือทัศนคติ  ผู$ท่ีประสบความสําเร็จในการวิจัยนั้นมักจะมีความมุ�งหวังและแรง
ขับทางอารมณ�ต�างๆดังนี้คือ 
 1.1 มีความฉลาดทางอารมณ� (EQ) เป&นผู$ท่ีมีความฉลาดทางศีลธรรม (MQ) รวมท้ังเป&น
คนมีคุณธรรมจริยธรรมด$วย 
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 1.2 มีแรงกระตุ$นเตือนภายในตัวเองอันเกิดข้ึนจากความอยากรู$อยากเห็นมากเป&นพิเศษ 
 1.3 เป&นคนท่ีมีความสุขเพลิดเพลินต�อการงานคิดสร$างสรรค�ของใหม� 
 1.4 เป&นบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝUสัมฤทธิ์ (Achievement Motive) หรือเป&นคนท่ีมุ�งหวังหรือ
ต$องการจะทําอะไรให$สําเร็จมากเพราะคิดว�าผลงานนั้นจะมีประโยชน�ต�อตนเองและผู$อ่ืน 
 2.  ความรูความสามารถ  มักจะมีลักษณะเด�นๆในทางความรู$ท่ีมีประสิทธิภาพคือเป&น
ความรู$ท่ีใช$งานแต�มิใช�ความรู$ท่ีเก็บสะสมไว$ได$แก� 
 2.1 เป&นผู$มีความฉลาดทางป�ญญา (IQ) สูงรวมถึงเป&นผู$ท่ีมีความสามารถในการค$นหา
เลือกและใช$ผลงานการวิจัยของคนอ่ืนได$อย�างดีและรวดเร็วด$วย 
 2.2 เป&นคนท่ีมีความรู$และทักษะในการใช$แบบแผนการวิจัย (Research Design) วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร�และทักษะในการใช$หลักตรรกวิทยาในการแก$ป�ญหา 
 2.3 เป&นคนท่ีมีความรู$และทักษะในการใช$เครื่องมือการวิจัยประเภทต�างๆ 
 2.4 เป&นคนท่ีมีความรู$และทักษะในวิธีการวิเคราะห�ข$อมูลวิธีการทางสถิติวิเคราะห� 
 2.5 เป&นคนท่ีมีความสามารถในการสรุปความคิดให$เป&นข$อยุติแล$วนําไปใช$อ$างอิงได$อย�าง
กว$างขวาง (Generalization)  
 2.6 เป&นคนท่ีมีความสามารถในการตรวจสอบวิพากษ�วิจารณ�และคาดคะเนได$ 
 2.7 เป&นคนท่ีมีระบบในการทํางานโดยทํางานมีระเบียบและสามารถจัดหมวดหมู�ของ
ความคิดสามารถเขียนรายงานการวิจัยได$ดี 
 3. ความสามารถในการตัดสินใจ  ผู$ท่ีประสบความสําเร็จในการวิจัยมักจะมีความสามารถใน
การเลือกกระทําหรือสามารถตัดสินใจได$ดีเช�น 
 3.1 เป&นคนท่ีกล$าคิดกล$าตัดสินใจในสิ่งท่ีดี 
 3.2 เป&นคนท่ีอดทนความสามารถในการเผชิญฝUาฟ�นป�ญหาและอุปสรรค (AQ) สูง 
 3.3 เป&นคนใจกว$างรับฟ�งความคิดเห็นของคนอ่ืน 
 3.4 เป&นคนท่ีถ�อมตนรอบคอบสุภาพต�อคนท่ัวไปไม�ใช$อารมณ�ในการตัดสินใจ 
แต�ใช$ป�ญญาท่ีรอบคอบในการตัดสินใจทุกๆอย�าง 
 3.5 เป&นคนท่ีมีแรงศรัทธาในป�ญญาและมีรสนิยมในทางวิทยาศาสตร�นั่นคือ 
เป&นผู$ยึดม่ันในหลักวิชาท่ีดีงามและยุติธรรม 
 3.6 เป&นคนท่ีมีความคิดเป&นอิสระและทํางานไปในทางท่ีดีงาม 
 3.7 เป&นคนท่ีประมาณตัวเองได$คือรู$ฐานะแห�งตนรู$กําลังของตนรู$ขอบเขตของตน 
 3.8 เป&นคนท่ีมีความสามารถในการควบคุมตัวเองให$เป&นไปตามหลักวิชาท่ีดีงามและ
ยุติธรรม 
 3.9 เป&นผู$ท่ีมีความเชื่อม่ันในกฎเกณฑ�ธรรมชาติเชื่อม่ันตามหลักเหตุผล 
 3.10 เป&นคนท่ีมีความหวังท่ีจะเห็นผลงานวิจัยอยู�เสมอ 
 
 คุณสมบัติท้ังหมดท่ีกล�าวมาข$างต$นนับได$ว�าเป&นลักษณะท่ีเด�นของนักวิจัยผู$ ท่ีประสบ
ความสําเร็จทางการวิจัย  ดังนั้นหากท�านต$องการเป&นนักวิจัยท่ีมีคุณสมบัติและความสามารถตามท่ี
กล�าวก็ควรจะได$ฝ�กฝนตนเองในด$านต�างๆ เท�าท่ีจะกระทําได$ 
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จรรยาบรรณนักวิจัย 

 การดําเนินงานใดๆย�อมต$องมีกฎ ระเบียบ หรือหลักการแนวปฏิบัติ  การเป&นนักวิจัยก็ย�อมมี
กฎระเบียบ หลักการแนวปฏิบัติเช�นกัน  ดังจะนําเสนอ คือ  

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหBงชาติ  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2541 ได$
กําหนดจรรยาบรรณนักวิจัยข้ึนเพ่ือใช$เป&นแนวหลักเกณฑ�ท่ีควรประพฤติของนักวิจัยท่ัวไปไม�ว�าจะเป&น
สาขาวิชาการใดๆโดยให$มีลักษณะเป&นข$อพึงสังวรคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานวิจัยของ
นักวิจัยไทยมีดังนี้ (สภาวิจัยแห�งชาติ, 2541) 
 “นักวิจัย” หมายถึงผู$ท่ีดําเนินการค$นคว$าหาความรู$อย�างเป&นระบบเพ่ือตอบประเด็นท่ีสงสัย
โดยมีระเบียบวิธีอันเป&นท่ียอมรับในแต�ละศาสตร�ท่ีเก่ียวข$องระเบียบวิธีดังกล�าวจึงครอบคลุมท้ัง
แนวคิดมโนทัศน�และวิธีการท่ีใช$ในการรวบรวมและวิเคราะห�ข$อมูล 
 “จรรยาบรรณ” หมายถึงหลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพท่ีกลุ�มบุคคลแต�ละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไว$เป&นหลักเพ่ือให$สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้นๆยึดถือปฏิบัติเพ่ือรักษาชื่อเสียงและส�งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 จรรยาบรรณในการวิจัยจัดเป&นองค�ประกอบท่ีสําคัญของระเบียบวิธีวิจัยเนื่องด$วยใน
กระบวนการค$นคว$าวิจัยนักวิจัยจะต$องเข$าไปเก่ียวข$องใกล$ชิดกับสิ่งท่ีศึกษาไม�ว�าจะเป&นสิ่งมีชีวิต
หรือไม�มีชีวิตการวิจัยจึงอาจส�งผลกระทบในทางลบต�อสิ่งท่ีศึกษาได$หากผู$วิจัยขาดความรอบคอบ
ระมัดระวังการวิจัยเป&นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการวางแผนและกําหนดนโยบายใน 
การพัฒนาประเทศทุกด$านโดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพข้ึนอยู�กับความรู$ความสามารถของนักวิจัยในเรื่องท่ีจะศึกษาและข้ึนอยู�กับคุณธรรมจริยธรรม
ของนักวิจัยในการทํางานวิจัยด$วยผลงานวิจัยท่ีด$อยคุณภาพด$วยสาเหตุใดก็ตามหากเผยแพร�ออกไป
อาจเป&นผลเสียต�อวงวิชาการและประเทศชาติได$ 
 ด$วยเหตุนี้สภาวิจัยแห�งชาติจึงกําหนด“จรรยาบรรณนักวิจัย” ไว$เป&นแนวทางสําหรับนักวิจัย
ยึดถือปฏิบัติเพ่ือให$การดําเนินงานวิจัยต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม
ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค$นคว$าให$เป&นไปอย�างสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยไว$  
9 ประการดังนี้ 

1. นักวิจัยตองซ่ือสัตยJและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
นักวิจัยต$องมีความซ่ือสัตย�ต�อตนเองไม�นําผลงานของผู$อ่ืนมาเป&นของตนไม�ลอกเลียนงาน

ของผู$อ่ืนต$องให$เกียรติและอ$างถึงบุคคลหรือแหล�งท่ีมาของข$อมูลท่ีนามาใช$ในวิจัยต$องซ่ือตรงต�อการ
แสวงหาทุนวิจัยและมีความเป&นธรรมเก่ียวกับผลประโยชน�ท่ีได$จากการวิจัย 

 
 2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัยตามขอตกลงท่ีทําไวกับหนBวยงานท่ี
สนับสนุนการวิจัยและตBอหนBวยงานท่ีตนสังกัด 

นักวิจัยต$องปฏิบัติตามพันธกรณีและข$อตกลงการวิจัยท่ีผู$เก่ียวข$องทุกฝUายยอมรับร�วมกัน
อุทิศเวลาทํางานวิจัยให$ได$ผลท่ีดีท่ีสุดและเป&นไปตามกําหนดเวลามีความรับผิดชอบ 
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ไม�ละท้ิงงานระหว�างดําเนินการ 
 3. นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย 

นักวิจัยต$องมีพ้ืนฐานความรู$ในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัยอย�างเพียงพอและมีความรู$ความ
ชํานาญหรือมีประสบการณ�เก่ียวเนื่องกับเรื่องท่ีทําวิจัยเพ่ือนําไปสู�งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเพ่ือปWองกัน
ป�ญหาการวิเคราะห�การตีความหรือการสรุปท่ีผิดพลาดอันอาจก�อให$เกิดความเสียหายต�องานวิจัย 
 4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตBอส่ิงท่ีศึกษาวิจัยไมBวBาจะเปYนส่ิงท่ีมีชีวิตหรือไมBมีชีวิต 

นักวิจัยต$องดําเนินการด$วยความรอบคอบระมัดระวังและเท่ียงตรงในการทําวิจัยท่ี
เก่ียวข$องกับคนสัตว�พืชศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดล$อมมีจิตสํานึกและมีปณิธานท่ีจะอนุรักษ�
ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดล$อม 
 5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยJท่ีใชเปYนตัวอยBางในการวิจัย 

นักวิจัยต$องไม�คํานึงถึงผลประโยชน�ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักด์ิศรี
ของเพ่ือนมนุษย�ต$องถือเป&นภาระหน$าท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุ�งหมายของการวิจัยแก�บุคคลท่ีเป&นกลุ�ม
ตัวอย�างโดยไม�หลอกลวงหรือบีบบังคับและไม�ละเมิดสิทธิส�วนบุคคล 
 6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 

นักวิจัยต$องมีอิสระทางความคิดต$องตระหนักว�าอคติส�วนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ
อาจส�งผลให$มีการบิดเบือนข$อมูลและข$อค$นพบทางวิชาการอันเป&นเหตุให$เกิดผลเสียหายต�องานวิจัย 

7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนJในทางท่ีชอบ 
นักวิจัยพึงเผยแพร�ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน�ทางวิชาการและสังคมไม�ขยายผลข$อค$นพบ

จนเกินความเป&นจริงและไม�ใช$ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 

นักวิจัยพึงมีใจกว$างพร$อมท่ีจะเป�ดเผยข$อมูลและข้ันตอนการวิจัยยอมรับฟ�งความคิดเห็น
และเหตุผลทางวิชาการของผู$อ่ืนและพร$อมท่ีจะปรับปรุงแก$ไขงานวิจัยของตนให$ถูกต$อง 
 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตBอสังคมทุกระดับ 

นักวิจัยพึงมีจิตสํานึกท่ีจะอุทิศกําลังสติป�ญญาในการทําวิจัยเพ่ือความก$าวหน$าทาง
วิชาการเพ่ือความเจริญและประโยชน�สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
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บทสรุป 
 
 การวิจัยเป&นกระบวนการค$นคว$าหาความรู$ความจริงใหม�ๆอย�างเป&นระบบ เพ่ือจุดมุ�งหมาย
การวิจัยอย�างใดอย�างหนึ่ ง ได$แก�  เ พ่ือการบรรยาย เ พ่ือการอธิบาย เ พ่ือการทํานาย เ พ่ือ 
การควบคุม และเพ่ือพัฒนา ในป�จจุบันกระบวนการวิจัยได$มีวิวัฒนาการมาจากวิธีการและแสวงหา
ความรู$ความจริงจากยุคโบราณผ�านยุคก�อนป�จจุบันจนกระท่ังถึงยุคป�จจุบันท่ีเรียกว�า “วิธีการวิจัย” 
การวิจัยทางการศึกษานั้นสามารถจัดได$หลายแบบแล$วแต�ว�าจะใช$อะไรเป&นเกณฑ�ในการแบ�ง โดย
ข้ันตอนในการวิจัยอาจแตกต�างกันไปตามประเภทของการวิจัย  และ  การวิจัยทางการศึกษาส�วนใหญ�
จะดําเนินการวิจัยท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน  ยิ่งในป�จจุบันการจัดการเรียนรู$จะต$องพัฒนาผู$เรียนให$
มีทักษะการเรียนรู$ในศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงทักษะการเรียนรู$นี้เข$ามามีบทบาท ต�อการศึกษาของไทยเป&น
อย�างมาก  งานวิจัยทางการศึกษาจึงควรมุ�งเปWาหมายท่ีจะตอบโจทย�ของการศึกษาในยุคป�จจุบันเพ่ือ
เป&นแนวทางสู�นวัตกรรมการศึกษา 4.0  และดําเนินการวิจัย เพ่ือให$ได$ผลเป&นท่ีน�าเชื่อถือซ่ึงต$องอาศัย
นักวิจัยท่ีมีคุณลักษณะและความสามารถในการทําวิจัยเป&นอย�างดีรวมท้ังมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัย 
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แบบฝkกหัดทายบทที่  1  
 

คําช้ีแจง  ให$ท�านตอบคําถามท่ีกําหนดให$มาพอสังเขป 
 

1. จงอธิบายวิธีการแสวงหาความรู$ความจริงของมนุษย�มาให$เข$าใจ 
2. เพราะเหตุใดมนุษย�จึงจําเป&นต$อง “มีการแสวงหาความรู$” 
3.   การวิจัยทางการศึกษามีความจําเป&นอย�างไร 
4.   การแบ�งประเภทของการวิจัยแบ�งได$อย�างไรบ$าง 
5.   การวิจัยมีประโยชน�อย�างไร 
6.   จรรยาบรรณนักวิจัยตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห�งชาติกําหนดไว$ ข$อใดสําคัญ

ท่ีสุด  เพราะเหตุใด 
7.   การวิจัยการศึกษาก�อให$เกิดประโยชน�ต�อประเทศชาติอย�างไร 
8.   ถ$ากําหนดให$ท�านได$จําแนกประเภทของการวิจัย  จะจําแนกการวิจัยเป&นก่ีประเภท       

เพราะเหตุใด 
9.  ในป�จจุบันมีการทําวิจัยทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองต�อจุดมุ�งหมายใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
10. ลักษณะ “งานวิจัยทางการศึกษา”  มีลักษณะสําคัญท่ีแตกต�างจากงานท่ัวๆไปอย�างไร 

 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

ป�ญหาและการเลือกป�ญหาการวิจัยทางการศึกษา 
 
  สิ่งท่ีเป
นอุปสรรคในการทํางานไม�ให�บรรลุวัตถุประสงค  คือ ป"ญหาของการทํางาน แต�
สําหรับสิ่งท่ีก�อให�เกิดความสงสัยอยากทราบคําตอบ อยากแสวงหาคําตอบนั้น คือ ป"ญหาการวิจัย ท่ี
ต�องแสวงหาคําตอบนั้นโดยใช�กระบวนการวิจัย  และข้ันตอนในการกําหนดป"ญหาและเลือกป"ญหา
การวิจัยถือว�าเป
นข้ันตอนท่ียากท่ีสุดข้ันตอนหนึ่งของการวิจัย การกําหนดป"ญหาการวิจัยท่ีมีความ
ชัดเจนเพียงพอจะนําไปสู�กระบวนการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ รายละเอียดในการกําหนดป"ญหาการวิจัย
นั้นอาจจะแตกต�างกันไปตามประเภทของการวิจัย คุณค�าของงานวิจัยจะเริ่มต้ังแต�การเลือกป"ญหาการ
วิจัยท่ีมีคุณค�ามาทํา ดังนั้นผู�วิจัยจะต�องเลือกป"ญหาอย�างรอบคอบ และสามารถทําได�สําเร็จ และใน
บทนี้จะกล�าวถึงการกําหนดป"ญหาการวิจัยทางการศึกษา แหล�งท่ีมาของป"ญหาการวิจัยทางการศึกษา 
เกณฑ ในการเลือกป"ญหาการวิจัยทางการศึกษา ข�อควรระวังในการเลือกป"ญหาการวิจัยทางการศึกษา  
การกําหนดขอบเขตของการวิจัยทางการศึกษา และการบอกถึงความสําคัญของการวิจัยทางการศึกษา  
นําเสนอแนวทางท่ีจะช�วยให�ผู�ท่ีจะทําวิจัยสามารถกําหนดหัวข�อเรื่องและประเด็นของการวิจัยทาง
การศึกษาได�ง�ายข้ึน 
 
การกําหนดป�ญหาการวิจัยทางการศึกษา 

 เป7าหมายสําคัญของการวิจัยทางการศึกษา คือ  การค�นหาคําตอบให�กับข�อสงสัย หรือป"ญหา  
โดยใช�วิธีการท่ีมีกระบวนการค�นคว�าหาความรู�อย�างเป
นระบบเชื่อถือได�เพ่ือตอบข�อสงสัยนั้น   เป
น
วิธีการท่ีมีหลักเหตุและผลท่ีเหมาะสมรองรับกระบวนการค�นหาคําตอบนั้น ๆ  ข้ันตอนแรกของการ
วิจัยทางการศึกษา  เริ่มต�นจากการกําหนดป"ญหาการวิจัย (Research  problem)  ซ่ึงจะเป
น
ตัวกําหนดเป7าหมายหรือวัตถุประสงค ของการวิจัยในเรื่องนั้น ๆ  และทําให�เกิดข้ันตอนแนวทางการ
ดําเนินการวิจัยในข้ันตอนอ่ืนๆ  ตามมา   ซ่ึงจากการศึกษาเก่ียวกับป"ญหาของการวิจัยทางการศึกษานี้  
มีนักวิชาการหลายท�านได�ให�ความหมายไว�แต�ในท่ีนี้จะนําเสนอแนวคิดของบางท�านเท�านั้น  ดังนี้  

 ป"ญหาการวิจัย  หมายถึง  ข�อความท่ัวไปท่ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือบ�งชี้ (Indicator) เป7าหมาย
และวัถตุประสงค กว�าง ๆ  ของการวิจัยเรื่องนั้น  โดยข�อความท่ีแสดงป"ญหาการวิจัยจะมีความชัดเจน
และกระชับ  (Clear and concise  statement)  สอดคล�องกับเป7าหมายการวิจัย  ทําให�เกิด
ประโยชน ท่ีสําคัญ  2  ประการ  คือ ประการแรก ช�วยให�เกิดความชัดเจนแก�ผู�วิจัยและเป
นจุดเริ่มต�น
ของการวิจัย   ประการท่ีสอง  คือ  ให�ข�อมูลสําคัญแก�ผู�อ�านและผู�ใช�ผลงานวิจัย  เพ่ือช�วยการตัดสินใจ
ว�างานวิจัยนั้นมีความเก่ียวข�องหรือตรงกับความสนใจหรือไม�  และช�วยให�เกิดความเข�าใจงานวิจัยนั้น
มากข้ึน  (McMilland,2000,pp.32-33)  

 ป"ญหาการวิจัยทางการศึกษา  หมายถึง  ประเด็นท่ีจะทําการวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา  
การโต�แย�งหรือมีความสนใจเก่ียวกับประเด็นทางการศึกษา  โดยท่ัวไปอาจเกิดจากข�อสงสัย ข�อขัดแย�ง
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ทางความคิด (Conceptual  conflict)   หรือประเด็นสําคัญ(Hot issue)  ท่ีเป
นป"ญหาข�อถกเถียง
ต�องการคําตอบ  ซ่ึงอาจเก่ียวข�องกับทฤษฎี  หลักการ  แนวทาง และวิธีการปฏิบัติ  หรือความรู�ความ
จริงท่ีผู�วิจัย  มีความสนใจต�องการทราบคําตอบของป"ญหาดังกล�าว และนําไปสู�การสร�างองค ความรู� 
(Body of knowledge) หรือหาคําอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณ ท่ีเกิดข้ึนเหล�านั้น 
(Creswell,2005,p.597) 

 การกําหนดป"ญหาการวิจัยทางการศึกษา   เป
นการกําหนดเรื่องท่ีจะทําการวิจัยท่ีเหมาะสม
กับป"ญหาและเอ้ือต�อการวิจัยได�สําเร็จ   ผู�ท่ีอยากทําวิจัยควรมีการพิจารณาเกณฑ หลายๆ ด�านในการ
เลือกเรื่องท่ีจะทําวิจัย   ซ่ึงผู�วิจัยบางท�านอาจคิดว�ามีการทําการวิจัยมานานแล�วและทํากันมากแล�วท้ัง
เรื่องท่ีเก่ียวข�องกับบุคคล  องค กรท้ังเอกชนและหน�วยงานของรัฐ   ตลอดจนการวิจัยท่ีเก่ียวกับ    
การจัดการเรียนรู�ต�าง ๆ คงไม�เหลือเรื่องท่ีจะทําวิจัยให�ตนเองได�วิจัย   ซ่ึงเป
นความเข�าใจผิด   
เนื่องจากป"ญหาการวิจัยมีอยู�มากมาย ดังรายละเอียดท่ีได�เรียบเรียงมานี้(บุญชม ศรีสะอาด,2543 :15)   

1. ยังมีสิ่งต�างๆ อีกมากมายท่ีมนุษย เรายังศึกษาไม�กระจ�าง ยังไม�เข�าใจ จําเป
นต�องทําการ
วิจัย เพ่ือให�เกิดความรู�ความกระจ�างในเรื่องนั้น ๆ 
 2. การดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ  ของมนุษย ท่ีเจอกับป"ญหาอยู�เสมอ  บางป"ญหาจําเป
นต�องใช�
กระบวนการแก�ป"ญหาอย�างเป
นระบบ  นั่นคือต�องแก�ด�วยการทําวิจัย 
 3. ปรากฏการณ ตามธรรมชาติ  จะมีตัวแปรจํานวนมากท่ีแปรเปลี่ยนไปตามเวลา  สถานท่ี  
สภาพแวดล�อม  ผลการค�นพบการวิจัย  ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง  เวลาใดเวลาหนึ่ง  ไม�แน�ว�าผลการวิจัยจะ
อ�างอิงไปสู�อีกท่ีหนึ่งหรือเวลาต�อๆ ได�  จึงจําเป
นต�องมีการตรวจสอบให�แน�ชัด 
 4. งานวิจัยท่ีทําไปแล�วโดยท่ัวไปจะไม�สิ้นสุดในตัวเอง  ระยะหลังอาจพบทฤษฎีใหม�           
มีผู�พัฒนาเทคนิคในการรวบรวมข�อมูลใหม�  หรือเทคนิคในการวิเคราะห แบบใหม�  หรือเทคนิค
การศึกษาแบบใหม�  ทําให�เกิดความสนใจจะตรวจสอบเรื่องเดิมท่ีได�วิจัยไปแล�วโดยใช�เทคนิค หรือ
วิธีการใหม� ๆ  ดังกล�าวนั้น   

แหล งท่ีมาของป�ญหาการวิจัยทางการศึกษา   

 การกําหนดป"ญหาการวิจัยนับว�าเป
นเรื่องท่ียากอย�างยิ่งสําหรับนักวิจัยท่ีมีประสบการณ น�อย 
เพราะไม�ทราบว�าจะทําวิจัยเก่ียวกับอะไร จะค�นหาประเด็นป"ญหาการวิจัยจากแหล�งใด และส�วนมาก
มักจะไปขอคําปรึกษาจากนักวิจัยท่ีมีประสบการณ สูง แต�อย�างไรก็ตาม ป"ญหาการวิจัยไม�ได�มาจากผู�มี
ประสบการณ สูงเท�านั้น อาจได�ป"ญหาการวิจัยจากแหล�งต�างๆ ดังนี้ (ไพศาล วรคํา,2550 : 32-33) 
 1. จากประสบการณ%ของผู(วิจัย  มาจากความสนใจประสบการณ และภูมิหลังของผู�วิจัยเอง 
ซ่ึงอาจเป
นเรื่องราวท่ีผู�วิจัยสนใจจะหาคําตอบหรือข�อเท็จจริง หรืออาจเป
นเรื่องท่ีผู�วิจัยประสบเองแต�
ยังไม�สามารถหาคําตอบมาอธิบายได�หรือยังมีข�อสงสัยอยู� 

2. จากงานประจํา  ผู�ท่ีปฏิบัติงานประจําย�อมมีความรู�ความเข�าใจในงานท่ีตนเองทําได�ดี 
และ อาจได�ป"ญหาการวิจัยจากป"ญหาท่ีประสบอยู�ในการปฏิบัติงานหรือจากการสังเกตเหตุการณ 
ความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงในสังคมไม�ว�าจะเป
นป"ญหาในระดับบุคคลหรือป"ญหาในระดับ
องค กร ป"ญหาเหล�านี้หากนํามาคิดต�อก็จะสามารถพัฒนาเป
นหัวข�องานวิจัยได�เป
นอย�างดี การวิจัย
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ลักษณะนี้เรียกว�า “R2R”(Routine to Research) ทําให�เกิดความสงสัยและต�องการค�นหาความรู� 
เพ่ืออธิบายปรากฏการณ หรือต�องการค�นหาแนวทางวิธีการแก�ไขเหล�านั้น  
 3. จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง ถือเป
นแหล�งท่ีมาของหัวข�อการวิจัยท่ีดีอีกแหล�ง
หนึ่ง เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง หมายถึง ผลงานทางด�านเอกสาร ผลงานทางด�านการวิจัยและ
ทฤษฎีต�างๆ ท่ีมีอยู�ในสาขาวิชาหรือท่ีเก่ียวข�องกับสาขาวิชา ซ่ึงอาจแยกเป
นแหล�งย�อยๆ ดังนี้ 

     3.1 ตํารา  การอ�านตําราต�างๆจะทําให�เกิดความรู�สึกนึกคิด และอาจเกิดข�อสงสัยใคร�รู�ใน
บางประการท่ีจะต�องมีการตรวจสอบด�วยกระบวนการวิจัย หรือไม�ก็มองเห็นประโยชน ท่ีจะนํา
หลักการหรือทฤษฎีในตํารานั้นไปใช�แก�ป"ญหา โดยใช�กระบวนการวิจัยเป
นการตรวจสอบแนวคิดความ
เป
นไปได� หรือประสิทธิผลของหลักการและทฤษฎีเหล�านั้น เช�น การอ�านตําราเก่ียวกับแนวคิดการ
เรียนรู�ท่ีมีการวิจัยเป
นพ้ืนฐาน (Research Based Learning) ผู�ท่ีสนใจเม่ืออ�านพบอาจคิดหารูปแบบ
การจัดการเรียนรู�เพ่ือนําไปทดลองใช�กับนิสิต นักศึกษาในรายวิชาท่ีตนเองสอนอยู� เป
นต�น 

     3.2 รายงานการวิจัย  การอ�านงานวิจัยใหม�ๆ อยู�เสมอจะช�วยให�ผู�อ�านมีความรู�ทันสมัย 
นอกจากแนวคิดในการวิจัยท่ีผู�วิจัยนําเสนอในรายงานการวิจัยแล�ว รายงานการวิจัยจะมีข�อเสนอแนะ
ท้ังท่ีเป
นข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� และข�อเสนอแนะในการศึกษาค�นคว�าหรือวิจัยต�อ 
ข�อเสนอแนะดังกล�าวนี้จะมีประโยชน อย�างมากสําหรับผู�ท่ีสนใจและอยากทําวิจัยในเรื่องนั้น ผู�ท่ีจะทํา
วิจัยสามารถนําข�อเสนอแนะนั้นๆ ไปทําวิจัยได�ทันที  

     3.3 รวมบทคัดย องานวิจัย  แหล�งท่ีมาของหัวข�องานวิจัยท่ีสําคัญอีกแหล�งหนึ่งก็คือ รวม
บทคัดย�องานวิจัย ซ่ึงหน�วยงานท่ีมีภารกิจในการวิจัยจะทําการวบรวมบทคัดย�องานวิจัยของหน�วยงาน
เป
นประจําทุกปk การอ�านรวมบทคัดย�อจะทําให�ได�แนวคิดท่ีหลากหลาย ได�เห็นภาพ 
กว�างๆ ว�ามีใครทําการศึกษาเรื่องใดไว�บ�าง เนื่องจากมีบทคัดย�องานวิจัยหลายสิบเรื่องในรวมบทคัดย�อ
แต�ละเล�ม 

     3.4  วารสาร จุลสาร และเว็บไซต% แหล�งท่ีมาของหัวข�องานวิจัยท่ีถือว�าทันสมัยท่ีสุดก็
คือ วารสาร จุลสาร และเว็บไซต  เนื่องจากแหล�งสารสนเทศเหล�านี้มีการนําเสนอสารสนเทศใหม�ๆ 
รวมท้ังรายงานการจัดวิจัยทุกวัน ทุกสัปดาห หรือทุกเดือน การอ�านวารสาร จุลสาร และเว็บไซต  ท่ี
เก่ียวข�องกับสิ่งท่ีตนเองสนใจเป
นประจํา จะทําให�ทราบความเคลื่อนไหวในสิ่งเหล�านั้นและนํามาคิด
พิจารณาเป
นหัวข�อการวิจัยได�เป
นอย�างดี 
 4. จากทฤษฎี ผู�วิจัยอาจได�ป"ญหาจากทฤษฎีต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีสนใจ ผู�วิจัยอาจเกิด
ความสงสัยว�าเม่ือสถานการณ  หรือวันเวลาเปลี่ยนไป เหตุการณ ต�างๆ จะเป
นไปตามท่ีทฤษฎีกล�าวไว�
หรือไม� ท้ังนี้เนื่องจากเหตุการณ ต�างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปได�ตามสถานการณ  และวันเวลาท่ี
เปลี่ยนไป จึงจําเป
นต�องมีการพิสูจน ยืนยันความรู�ความจริงตลอดเวลา  
 5. จากการเข(าร วมสัมมนา  การเข�าร�วมสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการในเรื่องต�างๆ อาจ
ช�วยให�ผู�วิจัยพบป"ญหาท่ีควรทําการวิจัยได�  
 6. จากการเสนอหัวข(อท่ีควรทําการวิจัย  ของหน�วยงานท่ีให�ทุนส�งเสริมสนับสนุนการวิจัย 
เช�น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา เป
นต�น ซ่ึงหน�วยงานเหล�านี้จะมีการให�ทุนอุดหนุนการวิจัยโดยระบุลักษณะโครงการวิจัย
หรือโดยการกําหนดเรื่อง ของการวิจัย ซ่ึงอาจช�วยให�ผู�วิจัยเลือกเรื่องท่ีจะทําวิจัยได�  

7. จากผู(นําทางวิชาการ แหล�งท่ีมาของหัวข�อการวิจัยท่ีสําคัญอีกแหล�งหนึ่งคือ ผู�นําทาง
วิชาการ เนื่องจากผู�นําทางวิชาการแต�ละสาขาเป
นผู�ท่ีมีประสบการณ  คลุกคลีอยู�กับวิชาการด�าน 
นั้นๆ มาเป
นเวลานาน ทําให�ทราบถึงความเคลื่อนไหวต�างๆ ในสาขาวิชาเหล�านั้น ท้ังท่ีเป
น
ความก�าวหน�า และท้ังท่ีเป
นป"ญหาละอุปสรรคในวิชาการสาขานั้นๆ จึงเป
นผู�ท่ีสามารถประเมินได�ว�า
เรื่องใดมีความสําคัญและควรทําการศึกษา ข�อคิดเห็นต�างๆ ของผู�นําทางวิชาการจึงสามารถนํามาคิด
เป
นหัวข�อการวิจัยได�เป
นอย�างดี นอกจากนี้ผู�นําทางวิชาการเหล�านี้ยังสามารถชี้แนะช�องทางในการ
ทําการศึกษา รวมท้ังให�คําปรึกษาในการวิจัยเรื่องนั้นๆ ได�อีกด�วย ผู�นําทางวิชาการเหล�านี้ได�แก� 
นักวิชาการในหน�วยงานต�างๆ อาจารย และผู�วิจัยท่ีทําการสอนและวิจัยอยู�ในสถาบันการศึกษาใน
สาขาวิชาต�างๆ ตลอดจนผู�วิจัยของหน�วยงานท่ีทําวิจัย 
 8. จากการศึกษาค(นคว(าทางอินเทอร%เน็ต (Internet) จากหน�วยงานท่ีส�งเสริมการศึกษาวิจัย 
หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช�น  

www.nrct.go.th (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ)  
www.trf.or.th (สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย)  
www.thaihealth.or.th (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ)  
www.onec.go.th (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห�งชาติ)  
www.moe.ac.th (กระทรวงศึกษาธิการ)  
www.udru.ac.th (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 
www.kku.ac.th (มหาวิทยาลัยขอนแก�น) 
www.cmu.ac.th (มหาวิทยาลัยเชียงใหม�)  
www.mu.ac.th (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
www.msu.ac.th (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  
www.swu.ac.th (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  
www.nu.ac.th (มหาวิทยาลัยนเรศวร)  
www.tu.ac.th (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร )  
www.chula.ac.th (จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย)   

โดยสรุป แหล�งท่ีมาของป"ญหาการวิจัยนั้นอาจมาจากการศึกษาเอกสารหรืองานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง จากทฤษฎี จากผู�นําทางวิชาการ จากแหล�งทุนสนับสนุนการวิจัย ประสบการณ ของผู�วิจัย 
จากงานประจํา  และจากการศึกษาค�นคว�าทางอินเตอร เน็ตซ่ึงในป"จจุบันเป
นวิธีการ ท่ีจะทําให�ได�
ป"ญหาการวิจัยท่ีรวดเร็ว แต�โดยส�วนใหญ�แล�วป"ญหาการวิจัยมักจะมาจากความสนใจของผู�วิจัยเป
น
หลัก โดยมีแหล�งอ่ืนๆ เป
นแหล�งท่ีจะช�วยเสริมให�ได�มาซ่ึงป"ญหาการวิจัยท่ีเหมาะสม  
 
เกณฑ%ในการเลือกป�ญหาการวิจัยทางการศึกษา 

 เพ่ือจะให�งานวิจัยมีคุณค�าและประโยชน สูงสุด ป"จจัยต�างๆ ท่ีผู�วิจัยควรนํามาพิจารณาในการ
ตัดสินเลือกป"ญหาการวิจัยด�วยเกณฑ การตัดสินท่ีหลากหลายด�านประกอบกัน ได�แก� ความสําคัญของ
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หัวข�อการวิจัย ข�อพิจารณาส�วนตัวของผู�วิจัย และข�อพิจารณาทางสังคม ในแต�ละป"จจัยถือว�าเป
น
ป"จจัยหลักท่ีผู�วิจัยจะต�องพิจารณาก�อนท่ีจะตัดสินใจเลือกหัวข�อการวิจัย โดยแต�ละป"จจัยยังมีป"จจัย
ย�อยๆ ผู�วิจัยควรพิจารณาเลือกอย�างรอบคอบ เพ่ือให�ป"ญหาการวิจัยท่ีตัดสินใจเลือกนั้นเป
นป"ญหาท่ี
สามารถทําการวิจัยได�สําเร็จ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 12-13;  สมบัติ ท�ายเรือคํา, 2551:   
24-25)  
 1.  ข(อพิจารณาส วนตัวของผู(วิจัย (Self Consideration) เป
นการพิจารณาคุณลักษณะ
ส�วนตัวของผู�วิจัยเองว�ามีความพร�อมในการทําวิจัยเรื่องนั้นๆ มากน�อยเพียงใด ประเด็นท่ีควรพิจารณา
ได�แก�  

1.1 ความรู(ความสามารถในเรื่องท่ีทําวิจัย (Well Organized Body of Knowledge)
เป
นเรื่องท่ีผู�วิจัยมีความสนใจใคร�รู�อย�างแท�จริงและสอดคล�องกับความรู�ความสามารถของผู�วิจัยในการ
แสวงหาคําตอบการวิจัยเป
นกิจกรรมท่ีต�องอาศัยความเพียร ความอดทน ความต้ังใจทางอย�าง
ระมัดระวัง จึงจําเป
นอย�างยิ่งท่ีจะต�องเลือกป"ญหาท่ีตนสนใจ ถ�าเป
นป"ญหาท่ีไม�สนใจอาจทําให�
งานวิจัยนั้นขาดคุณภาพ หรือผู�วิจัยเกิดความเบื่อหน�าย เลิกล�มกลางคันได� การเลือกงานวิจัยท่ีตนไม�
ถนัดหรือขาดความสามารถจะทําให�เกิดป"ญหาอย�างมากต�องพิจารณาถึงขีดจํากัดของความสามารถ
พ้ืนฐานและประสบการณ ของตนอย�างเท่ียงธรรม อย�างไรก็ตามความสนใจอย�างเดียวยังไม�เพียงพอ 
เพราะเรื่องท่ีผู�วิจัยสนใจอาจเป
นเรื่องราวท่ีไม�ค�อยมีความสําคัญ หรือมีป"ญหาเรื่องค�าใช�จ�ายสูง ซ่ึงต�อง
พิจารณาด�วย  

1.2 ความมุ งม่ันและความตั้งใจ (Courage and Confidence) ผู�วิจัยต�องมีความมุ�งม่ันท่ีจะ
ทําวิจัยและมีความเชื่อม่ันว�าตนเองสามารถทําวิจัยในเรื่องนั้นๆ ได� 

1.3 เวลาและงบประมาณ (Timing and Funding) เวลาและงบประมาณเป
นป"จจัยท่ี
จําเป
นต�องพิจารณา ผู�วิจัยต�องประเมินตนเองว�ามีเวลาในการทําวิจัยมากน�อยเพียงใด เหมาะสมกับ
ป"ญหาการวิจัยท่ีจะเลือกหรือไม�เป
นเรื่องท่ีมีทุนวิจัยเพียงพอ ค�าใช�จ�ายในการวิจัยเป
นองค ประกอบ
หนึ่งท่ีจะต�องพิจารณาให�รอบคอบ ควรทําประมาณการค�าใช�จ�ายในโครงการวิจัยให�ละเอียด ไม�ว�าจะ
เป
นค�าจ�างบุคลากร ค�าใช�คอมพิวเตอร  ค�าวัสดุอุปกรณ ต�างๆ ค�าเดินทางเก็บรวบรวมข�อมูล ค�าจ�าง
พิมพ รายงานการวิจัย ค�าใช�จ�ายเป
นองค ประกอบสําคัญอย�างหนึ่งในการกําหนดความสมบูรณ  หรือ 
ความกว�างขวางของเรื่องท่ีวิจัย ถ�ามีทุนมากก็จะเอ้ือต�อการวิจัยในเรื่องท่ีมีความลุ�มลึก มีความสมบูรณ 
มากข้ึน แต�การวิจัยในเรื่องท่ีมีคุณค�า ไม�จําเป
นต�องลงทุนมากเสมอไป ในเรื่องทุนการวิจัยนี้บางครั้ง
อาจได�รับการสนับสนุนให�ทุนอุดหนุนจากหน�วยงาน สถาบันท่ีส�งเสริมการวิจัยถ�าเสนอโครงการวิจัยใน
เรื่องท่ีอยู�ในความสนใจ เป
นเรื่องท่ีเข�าเกณฑ ตามท่ีวางไว� หรือใช�งบประมาณของหน�วยงานของตน 
ลักษณะดังกล�าวนี้จะช�วยขจัดป"ญหาเก่ียวกับทุนวิจัยได� 
 2.  ป�ญหาท่ีจะทําการวิจัย  

     2.1 ความน าสนใจของป�ญหา (Interesting) ป"ญหาการวิจัยท่ีควรนํามาศึกษานั้นไม�
เพียงแต�เป
นป"ญหาท่ีผู�วิจัยให�ความสนใจเท�านั้น แต�ควรเป
นป"ญหาท่ีกําลังอยู�ในความสนใจของ
สาธารณชนหรือกลุ�มคนในวงการนั้นด�วย การท่ีผู�วิจัยมีความสนใจอย�างแท�จริงในหัวข�อท่ีเลือกย�อม
เป
นแรงขับท่ีสําคัญในการทําการวิจัยให�ลุล�วงสําเร็จผล ยิ่งถ�าหัวข�อท่ีเลือกนั้นกําลังอยู�ในความสนใจ
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ของบุคคลในวงการด�วยแล�ว หัวข�อท่ีเลือกก็จะมีความทันสมัย มีคุณค�า สามารถเรียกความสนใจใน
การสนับสนุนได�เป
นอย�างดี  

2.2 ความสําคัญของป�ญหา (Importance) การวิจัยไม�ว�าจะเป
นเรื่องใดก็ตาม เม่ือลงมือ
กระทําแล�วย�อมต�องสูญเสียค�าใช�จ�าย สิ้นเปลืองเวลา เงินทุนและแรงงาน โดยความสําคัญของป"ญหา
อาจพิจารณาจากจํานวนบุคคลท่ีเก่ียวข�องหรือได�ผลกระทบจากป"ญหาหรือเรื่องท่ีจะทําการวิจัย ถ�ามี
บุคคลจํานวนมากได�รับผลกระทบจากป"ญหาท่ีศึกษาหัวข�อนั้นก็จะมีความสําคัญมาก แต�ถ�ามีบุคคลท่ี
ได�รับผลกระทบจากป"ญหานั้นน�อย ความสําคัญของป"ญหาก็จะลดน�อยลงด�วยนอกจากนี้ความสําคัญ
ของป"ญหายังข้ึนอยู�กับความถ่ีและความกว�างขวางหรือการกระจายตัวของป"ญหา ถ�าป"ญหาใดเกิดข้ึน
บ�อยและกระทบต�อบุคคลในบริเวณกว�างย�อมมีความสําคัญมากกว�าป"ญหาท่ีนานๆ จะเกิดข้ึนและมีผล
กับบุคคลเฉพาะกลุ�ม 
 2.3 ความเปHนไปได(ในการวิจัย (Feasibility) ป"จจัยท่ีจําเป
นต�องนํามาพิจารณาในการเลือก
ป"ญหาการวิจัยอีกประการหนึ่งก็คือ ความเป
นไปได�ในการวิจัย ซ่ึงป"ญหาท่ีน�าจะทําการวิจัยหลายๆ 
เรื่องไม�อาจนํามาทําการวิจัยอย�างจริงจังได� อาจด�วยสาเหตุหลายๆ ประการ เช�น ผู�วิจัยไม�สามารถหา
ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือให�ได�คําตอบท่ีถูกต�องได� ใช�เวลาในการเก็บรวบรวมข�อมูลยาวนานเกินไป 
นอกจากนี้ความเป
นไปได�ในการทําวิจัยยังข้ึนอยู�กับความรู� ความเข�าใจและความสามารถของผู�วิจัย
ด�วย ดังนั้นการจะเลือกหัวข�อป"ญหาเพ่ือมาทําวิจัย ควรพิจารณาความเป
นไปได�ในประเด็นต�างๆ 
เหล�านี้ด�วย ความเป
นไปได�ในการวิจัยอาจแยกพิจารณาตามประเด็นท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินการวิจัย
ดังนี้ 1).การได�มาซ่ึงข�อมูล (Availability of Data) ผู�วิจัยจะต�องพิจารณาล�วงหน�าว�าเรื่องท่ีจะทําวิจัย
นั้นจะได�ข�อมูลมาจากไหน อย�างไร จําเป
นต�องขออนุญาตก�อนหรือไม� ถ�าจําเป
นผู�วิจัยจะได�รับอนุญาต
หรือไม� ตลอดจนข�อมูลท่ีได�มามีความถูกต�องและเพียงพอต�อการลงข�อสรุปในเรื่องท่ีศึกษาหรือไม� 2).
การได�มาซ่ึงความร�วมมือ (Availability of Cooperation) ผู�วิจัยควรพิจารณาถึงความเป
นไปได�ใน
ความร�วมมือจากทุกฝ{ายท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีจะทําวิจัย ทุกฝ{ายท่ีเก่ียวข�องยินดีท่ีจะให�การสนับสนุน
และให�ความช�วยเหลือหรือไม� อย�างไร หากไม�ได�รับความร�วมมือผู�วิจัยจะทําอย�างไร มีแนวทางอ่ืนท่ีจะ
ดําเนินการวิจัยให�สําเร็จลุล�วงหรือไม� 3).การได�มาซ่ึงคําแนะนํา (Availability of Guidance) การวิจัย
ในบางเรื่องจําเป
นต�องอาศัยผู�รู�ลึกหรือผู�เชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องนั้นๆ หากผู�วิจัยต�องการคําแนะนําหรือ
คําปรึกษาจากบุคคลเหล�านี้จะมีความเป
นไปได�หรือไม� อย�างไร ถ�าหากเป
นนิสิตนักศึกษาท่ีต�องทําการ
วิจัยเพ่ือขอรับปริญญาตามหลักสูตร ต�องคํานึงด�วยว�าเรื่องท่ีจะทําวิจัยนั้นจะมีอาจารย ท�านใดรับเป
นท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือไม�และ 4).การได�มาซ่ึงสิ่งอํานวยความสะดวก (Availability of Facility) ใน
กระบวนการวิจัยนั้น บางครั้งผู�วิจัยจําเป
นต�องใช�วัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
บางอย�าง ซ่ึงผู�วิจัยจะต�องคํานึงด�วยว�า สิ่งอํานวยความสะดวกเหล�านี้ผู�วิจัยสามารถหามาได�หรือไม� 
อย�างไร จําเป
นต�องไปพ่ึงพาบุคคลหรือหน�วยงานอ่ืนหรือไม� ถ�าจําเป
นก็ควรมีการประสานติดต�อไว�
ล�วงหน�า หรือไม�สามารถหาสิ่งเหล�านี้มาได�ก็จําเป
นต�องเลือกหัวข�อการวิจัยอ่ืน 
 3.  สภาพท่ีเอ้ือต อการวิจัย  
 3.1 มีแหล�งสําหรับค�นคว�าเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยอย�างเพียงพอ อาจจะเป
นห�องสมุด 
หรือบริการสืบค�นด�วยระบบคอมพิวเตอร   
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  3.2 สามารถขอความร�วมมือจากผู�ท่ีเก่ียวข�องในการวิจัย เช�น จากผู�สร�างเครื่องมือ
รวบรวมข�อมูล (กรณีไม�ได�สร�างเอง) ความร�วมมือจากกลุ�มตัวอย�าง ความร�วมมือจากหน�วยงาน
วิเคราะห ข�อมูล 
               4. ข(อพิจารณาทางสังคม (Social Consideration) นอกจากผู�วิจัยต�องพิจารณา
ศักยภาพส�วนตัวแล�ว ในการเลือกหัวข�อการวิจัยควรพิจารณาผลกระทบในทางสังคมด�วย ซ่ึงประเด็นท่ี
ควรพิจารณาในการเลือกหัวข�อการวิจัยมีดังนี้ 
  4.1 เป
นประโยชน ต�อสังคม(Utility) ผู�วิจัยควรเลือกหัวข�อการวิจัยท่ีมีประโยชน ต�อ
สังคมโดยรวมยิ่งมีประโยชน ต�อสังคมในวงกว�างยิ่งมีความเหมาะสมท่ีจะเลือกหัวข�อนั้นมาทําวิจัย 
  4.2 เสริมสร�างความรู�ในวงวิชาชีพ (Frontier of Knowledge) ผู�วิจัยควรพิจารณา
เลือกหัวข�อวิจัยท่ีเป
นการขยายพรมแดนความรู�ในวงวิชาชีพนั้นๆให�กว�างขวางยิ่งๆข้ึนไปในการ
ตัดสินใจว�าจะเลือกหัวข�อใดมาทําวิจัยนั้นผู�วิจัยต�องพิจารณาอย�างรอบคอบเพ่ือสามารถดําเนินการ
วิจัยในหัวข�อท่ีเลือกนั้นอย�างราบรื่นและมีความสุขในการวิจัย 
 
การวิเคราะห%ป�ญหาการวิจัยทางการศึกษา       

ในบริบททางการศึกษา การวิเคราะห ป"ญหาเป
นการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพของผู�เรียน
ท่ีเป
นอยู�เทียบกับมาตรฐานการเรียนรู� เพ่ือนําไปสู�การระบุป"ญหาท่ีตรงกับสภาพความเป
นจริงก�อนท่ี
จะทําการศึกษาลักษณะหรืออาการของป"ญหาท่ีปรากฏกับผู�เรียนในลักษณะการวินิจฉัยเพ่ือให�ทราบ
ถึงลักษณะและสาเหตุท่ีแท�จริงของป"ญหา ซ่ึงจะนําไปสู�การหาแนวทางแก�ไขท่ีถูกต�องหรือเลือก
นวัตกรรมมาใช�แก�ป"ญหาได�อย�างบรรลุและมีประสิทธิภาพ คําว�า “ป"ญหา” ก็คือ ความแตกต�าง
ระหว�างสภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป
นจริง โดยสภาพท่ีคาดหวังในการจัดการเรียนรู�ก็คือมาตรฐาน
การเรียนรู�นั่นเอง ในการศึกษาสภาพป"ญหาจึงศึกษาได�จากตัวผู�เรียน โดยพิจารณาให�ครอบคลุมใน
หลายๆ ด�าน ดังนี้(ไพศาล วรคํา, 2550: 39-44) 
 1. ด(านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได�แก� ความรู�และทักษะด�านต�างๆ เช�น ทักษะในการใช�
ภาษา การอ�าน การเขียน การแก�ป"ญหา การคํานวณ เป
นต�น     
 2. ด(านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค% ได�แก� คุณธรรมจริยธรรม ค�านิยมท่ีดี ลักษณะนิสัยต�างๆ 
เช�น ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย  ความประหยัด ความมีระเบียบ เป
นต�น   
 3. ด(านสุขภาพ ได�แก� ความสมบูรณ แข็งแรงของร�างกาย ความคล�องแคล�วว�องไว ความมี
สุขภาพจิตท่ีดี เป
นต�น         

ส�วนการวิเคราะห สาเหตุของป"ญหานั้น ป"จจัยหลักท่ีเป
นสาเหตุของป"ญหาเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู�ก็คือ ครู ผู�เรียน และป"จจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง โดยอาจแยกวิเคราะห ป"จจัยสาเหตุออกเป
น
องค ประกอบย�อยๆ ดังนี้  

 1. ผู(เรียน อาจพิจารณาใน 2 องค ประกอบ  คือ  ป"จจัยส�วนตัว ได�แก� ระดับสติป"ญญา 
ความถนัด ความสนใจ ภาวะสุขภาพ เจตคติต�อครู วิชาท่ีเรียน โรงเรียน เพ่ือน สภาพครอบครัว    
เป
นต�น และพฤติกรรมการเรียน ได�แก� ความต้ังใจ การทํางาน ความกระตือรือร�น  เป
นต�น 
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                 2.  ครู อาจพิจารณาใน 2 องค ประกอบ  คือ  ป"จจัยส�วนตัว ได�แก� ความรู� ความถนัด 
ความสนใจ ความสามารถในการถ�ายทอด เจตคติต�อผู�เรียน เป
นต�นพฤติกรรมการสอน ได�แก� การใช�
เทคนิค กิจกรรมการสอน การใช�สื่อ การวัดและประเมินผล การมีปฏิสัมพันธ กับผู�เรียน เช�น ใช�
อารมณ  ป~ดก้ันความคิด เจ�าระเบียบ เคร�งครัด เฉ่ือยชา ไม�ยุติธรรม เป
นต�น และป"จจัยอ่ืนๆ เช�น การ
ขาดแคลนสื่อ อุปกรณ  แบบฝ�ก เอกสาร ตํารา แหล�งการเรียนรู�สภาพแวดล�อมในโรงเรียน เป
นต�น 

แนวทางในการตั้งช่ือเรื่องวิจัย  

หลังจากเลือกป"ญหาการวิจัยได�แล�วยังไม�เพียงพอท่ีจะกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัยได� 
ผู�วิจัยจําเป
นต�องปรับปรุงป"ญหาการวิจัยให�อยู�ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือให�สามารถดําเนินการวิจัยได�
อย�างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดังนั้นหัวข�อการวิจัยจึงต�องมีความเฉพาะพอท่ีจะให�มีความชัดเจนในสิ่ง
ท่ีทําการศึกษา โดยท่ัวไปแล�วป"ญหาการวิจัยจะมีลักษณะกว�างๆ ในบางครั้งอาจไม�เป
นท่ียอมรับเพราะ
มีลักษณะกว�างมากเกินไป และไม�สามารถชี้ให�ผู�อ่ืนเห็นจุดสําคัญของหัวข�อท่ีจะทําวิจัยได� ผู�วิจัย
จําเป
นต�องต้ังชื่อเรื่องให�ผู�อ�านทราบถึงเนื้อหาสาระของการวิจัยให�ชัดเจนและกระชับท่ีสุดเท�าท่ีจะทํา
ได� ซ่ึงในข้ันตอนนี้บางทีต�องอาศัยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องด�วยชื่อเรื่องเป
นจุดสําคัญ
อย�างยิ่งท่ีจะดึงดูดความสนใจของผู�อ�าน และชื่อเรื่องจะสื่อให�ผู�อ�านได�เข�าใจถึงป"ญหาและวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนั้นการต้ังชื่อเรื่องวิจัยจึงต�องเขียนให�ชัดเจนและเข�าใจง�าย โดยมีแนวทางในการต้ัง
ชื่อเรื่องดังนี้ (นิภา ศรีไพโรจน , 2531: 42-43, สมชาย วรกิจเกษมสกุล,2557:45)  
 1.  ต้ังชื่อเรื่องวิจัยให�สั้นด�วยคําเฉพาะ ใช�ภาษาท่ีเข�าใจง�าย กะทัดรัด  
 2.  ต้ังชื่อเรื่องวิจัยให�ตรงกับประเด็นป"ญหาการวิจัย เพ่ือให�ผู�อ�านทราบถึงป"ญหาวิจัยได�ทันที
ท่ีเห็นชื่อเรื่อง  
 3.  ต้ังชื่อเรื่องโดยใช�คําท่ีบ�งบอกถึงประเภทของการวิจัย 
 3.1 การวิจัยเชิงสํารวจ ใช�คําว�า “การสํารวจ หรือ การศึกษา” ไว�ท่ีส�วนหน�าของชื่อเรื่อง  
 3.2 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ใช�คําว�า “การเปรียบเทียบ หรือ การศึกษาเปรียบเทียบ” ไว�
ท่ีส�วนหน�าของชื่อเรื่อง  
 3.3 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ  ใช�คําว�า “การศึกษาความสัมพันธ  หรือความสัมพันธ  หรือ
การศึกษาป"จจัยท่ีส�งผลต�อ หรือป"จจัยท่ีส�งผลต�อ” ไว�ท่ีส�วนหน�าของชื่อเรื่อง  
 3.4 การวิจัยเชิงการศึกษาพัฒนาการ ใช�คําว�า “การศึกษาพัฒนาการ หรือพัฒนาการ” ไว�
ท่ีส�วนหน�าของชื่อเรื่อง  
 3.5 การวิจัยและพัฒนา ใช�คําว�า”การพัฒนา หรือการสร�าง” ไว�ท่ีส�วนหน�าของชื่อเรื่อง  
 
การตั้งช่ือเรื่องงานวิจัยทางการศึกษา 

ชื่อเรื่องท่ีจะทําวิจัยจะต�องตรงกับป"ญหาท่ีศึกษา  มีความหมายเจาะจง  ใช�ภาษา 
กะทัดรัด  มีความชัดเจนและไม�ซํ้าซ�อนกับเรื่องอ่ืน ๆ  ท่ีมีผู�วิจัยทําแล�ว ดังกล�าวข�างต�น  ดังนั้นผู�วิจัย
ควรให�ความสําคัญต�อการต้ังชื่อเรื่อง ซ่ึงต�อไปนี้เป
นตัวอย�างชื่อเรื่อง การวิเคราะห ข�อบกพร�องและชื่อ
เรื่องท่ีได�รับการแก�ไขและเฉพาะเจาะจงข้ึน  
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ช่ือเรื่องท่ีตั้งไว(แต แรก 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นทางด�านปรัชญาการศึกษาสมัยใหม�ของครูมัธยมศึกษา สังกัด
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดอุดรธานี   

ส วนท่ีบกพร อง 
คําว�าเปรียบเทียบถ�าจะให�ชัดเจนต�องระบุว�าเปรียบเทียบระหว�างอะไรกับอะไร  เม่ือไม�ระบุ

ดังกล�าวจะทําให�ตีความยาก  ควรใช�คําว�าการศึกษาจะเหมาะสมกว�า  

                                     ช่ือท่ีปรับแก(ไขแล(ว 

การศึกษาความคิดเห็นทางด�านปรัชญาการศึกษาสมัยใหม�ของครูมัธยมศึกษา สังกัดโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดอุดรธานี   

 
ตัวอย างการตั้งช่ือเรื่องงานวิจัยทางการศึกษา 

 การต้ังชื่อเรื่องเป
นข้ันตอนท่ียากสําหรับนักวิจัยท่ีจะต้ังชื่อเรื่องให�ครอบคลุมประเด็น
ป"ญหาท่ีตนเองสนใจและต�องการค�นหาคําตอบ  ผู�เขียนจึงได�นําแนวทางการต้ังชื่อท่ีดีท่ีนักวิชาการ
หลายท�านได�เสนอแนะไว�มาเป
นแนวทางในการในการต้ังชื่อเรื่อง  เพ่ือให�นักศึกษาและนักวิจัยน�าใหม�
ได�ศึกษาเป
นแนวทางในการต้ังชื่อเรื่อง   การดําเนินการวิจัยโดยท่ัวไปตามกระบวนการวิจัย  สิ่งแรกท่ี
ผู�วิจัยจะต�องทําคือค�นหาประเด็นป"ญหาในการทําวิจัย  ซ่ึงประเด็นป"ญหาจะนําไปสู�การต้ังชื่อเรื่องหรือ
ป"ญหาการวิจัย   ดังนั้นประเด็นป"ญหาของการวิจัยทางการศึกษาท่ีผู�วิจัยควรจะศึกษาควรเป
นประเด็น
ป"ญหาท่ีมีความสําคัญ และทันต�อเหตุการณ ป"จจุบัน เพราะในป"จจุบันระบบการศึกษาได�มีการ
ปรับเปลี่ยนบ�อย ประกอบกับมีระบบการสื่อสารท่ีเชื่อมโยงกันได�ท่ัวโลก  ดังนั้นผู�วิจัยจึงมีแหล�งท่ีจะ
เป
นท่ีมาของป"ญหาการวิจัยของตนเองอยู�ทุกท่ีสามารถศึกษาค�นคว�าได�ตลอดเวลา  และนํามาต้ังเป
น
ชื่อเรื่องหรือหัวข�อวิจัยให�ตนเองได�   โดยในท่ีนี้ผู�เขียนได�นําเสนอตัวอย�างในการต้ังชื่อเรื่องมาพอ
สังเขป  ดังตัวอย�างท่ี 2.1-2.11  

 
ตัวอย างท่ี  2.1  
ประเด็นป"ญหา นักเรียนมีผลการเรียนตํ่าในรายวิชาคอมพิวเตอร  และขาดทักษะการคิด

วิจารณญาณ 
คําถามการวิจัย   การจัดการเรียนรู�ด�วยบทเรียนคอมพิวเตอร บนเว็บ  และการเรียนปกติ   

จะช�วยให�นักเรียน  มีผลการเรียนรู� และการคิดวิจารณญาณอย�างไร 
หัวข�อวิจัย (ชื่อเรื่อง)   การเปรียบเทียบผลการเรียนรู�และการคิดวิจารณญาณจากการเรียนรู�

กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยีระหว�างวิธีการเรียนด�วยบทเรียนคอมพิวเตอร บน
เว็บ  และวิธีการเรียนปกติ   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปkท่ี  2  โรงเรียน ………..  
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ตัวอย างท่ี  2.2  
ประเด็นป"ญหา นักเรียนยังขาดทักษะการเรียนรู�ผ�านทางอินเทอร เน็ต   
คําถามการวิจัย   การจัดการเรียนรู�ด�วยบทเรียนบนเครือข�ายเรื่อง อินเทอร เน็ตเบื้องต�น    

จะช�วยให�นักเรียน  มีทักษะการเรียนรู�อย�างไร 
หัวข�อวิจัย (ชื่อเรื่อง)  ผลการเรียนด�วยบทเรียนบนเครือข�ายเรื่อง อินเทอร เน็ตเบื้องต�น   

กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปkท่ี 3 โรงเรียน.....   
 
ตัวอย างท่ี  2.3  
ประเด็นป"ญหา นักเรียนมีผลการเรียนตํ่า เรื่อง อินเทอร เน็ตและการสร�างเว็บเพจ ใน

รายวิชาคอมพิวเตอร    
คําถามการวิจัย  การจัดการเรียนรู�โดยใช�ป"ญหาเป
นฐาน (PBL)  จะช�วยให�นักเรียน  มีผล 

การเรียนรู�อย�างไร 
หัวข�อวิจัย (ชื่อเรื่อง)  การพัฒนาผลการเรียนรู� เรื่อง อินเทอร เน็ตและการสร�างเว็บเพจ  

รายวิชาคอมพิวเตอร   โดยการจัดการเรียนรู�โดยใช�ป"ญหาเป
นฐาน (PBL) กลุ�มสาระการเรียนรู�การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปkท่ี  3  โรงเรียน ………..  

ตัวอย างท่ี  2.4  
ประเด็นป"ญหา นักเรียนขาดทักษะการเรียนรู�ระบบสื่อสารข�อมูลคอมพิวเตอร   
คําถามการวิจัย   การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องระบบสื่อสารข�อมูลคอมพิวเตอร          

จะช�วยให�นักเรียน  มีทักษะการเรียนรู�อย�างไร 
หัวข�อวิจัย (ชื่อเรื่อง)  การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องระบบสื่อสารข�อมูลคอมพิวเตอร  

กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปkท่ี 6 โรงเรียน... 
 

ตัวอย างท่ี  2.5  
ประเด็นป"ญหา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา  ขาดทักษะการคิดวิเคราะห   และมีเจตคติท่ีไม�ดีต�อ

การเรียน วิชาสังคมศึกษา   
คําถามการวิจัย  การจัดการเรียนรู�โดยใช�ป"ญหาเป
นฐาน (PBL)  จะช�วยให�นักเรียน           

มีผลการเรียนรู� การคิดวิเคราะห   และมีเจตคติท่ีไม�ดีต�อการเรียน วิชาสังคมศึกษา  อย�างไร 
หัวข�อวิจัย (ชื่อเรื่อง)  การพัฒนาผลการเรียนรู�  ทักษะการคิดวิเคราะห  และเจตคติต�อวิชา

สังคมศึกษา  โดยการจัดการเรียนรู�โดยใช�ป"ญหาเป
นฐาน (PBL)  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปkท่ี  
4  โรงเรียน ………..  

ตัวอย างท่ี  2.6  
ประเด็นป"ญหา นักเรียนมีผลการเรียนตํ่าในรายวิชาสังคม  และขาดการคิดวิจารณญาณ  
คําถามการวิจัย   การใช�จัดการเรียนรู�แบบหมวก 6 ใบ  จะช�วยให�นักเรียน  มีผลการเรียนดี

ข้ึน หรือไม� 
หัวข�อวิจัย (ชื่อเรื่อง)    ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบหมวก 6 ใบ ท่ีมีต�อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาและการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปkท่ี 5   
โรงเรียน ………..  
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ตัวอย างท่ี  2.7  
ประเด็นป"ญหา นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ต่ํา  
คําถามการวิจัย   การจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยการใช�กิจกรรมเกมการศึกษาเรียงลําดับ    

จะช�วยให�นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร อย�างไร 
หัวข�อวิจัย (ชื่อเรื่อง)  การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ของการศึกษาปฐมวัยโดย 

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเรียงลําดับ 
 
ตัวอย างท่ี  2.8  
 ประเด็นป"ญหา  นักเรียนมีความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อเล็กตํ่า  
คําถามการวิจัย    การจัดการเรียนรู�โดยใช�กิจกรรมศิลปะประดิษฐ  จะช�วยให�นักเรียน 

นักเรียนมีความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อเล็กดีข้ึนอย�างไร 
หัวข�อวิจัย (ชื่อเรื่อง)  ผลการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ ต�อความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อ

เล็กของเด็กปฐม  
 
ตัวอย างท่ี  2.9 
ประเด็นป"ญหา นักเรียนมีทักษะการพูดท่ีไม�คล�อง   
คําถามการวิจัย   การจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยการใช�กิจกรรมกลางแจ�งโดยการละเล�น

พ้ืนบ�านของไทย จะทําให�นักเรียนมีทักษะการพูดดีข้ึนอย�างไร 
หัวข�อวิจัย (ชื่อเรื่อง)   ผลการจัดกิจกรรมกลางแจ�งโดยการละเล�นพ้ืนบ�านของไทยต�อทักษะ

การพูดของเด็กปฐมวัย  
 
ตัวอย างท่ี  2.10 
ประเด็นป"ญหา   นักเรียนไม�สามารถใช�กล�ามเนื้อใหญ�ได�  
คําถามการวิจัย   การจัดการเรียนรู�โดยการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรี  

จะช�วยให�นักเรียนมีสามารถใช�กล�ามเนื้อใหญ�อย�างไร 
หัวข�อวิจัย (ชื่อเรื่อง)  การพัฒนาความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อใหญ�ของเด็กปฐมวัย โดย

การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเครื่องดนตรี  
 
ตัวอย างท่ี  2.11 
ประเด็นป"ญหา     แบบวัดความถนัดทางช�างอุตสาหกรรมท่ีวัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       

ปkท่ี 3 ในป"จจุบันไม�ทันสมัย ไม�เป
นมาตรฐานสากล และวัดไม�ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ 
คําถามการวิจัย    แบบวัดความถนัดทางช�างอุตสาหกรรมท่ีวัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       

ปkท่ี 3  มีองค ประกอบอะไรบ�าง  และคุณภาพควรมีลักษณะอย�างไร   
หัวข�อวิจัย (ชื่อเรื่อง) การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพช�างอุตสาหกรรมออนไลน  
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ตัวอย างช่ือเรื่องงานวิจัยทางการศึกษา  
 

เรื่องท่ี 1 ป"จจัยเชิงสาเหตุของตัวแปรนอกเหนือทางสติป"ญญาท่ีมีอิทธิพลต�อผลการเรียน 
ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุดรธานี  (มณีญา  สุราชม, 2547: 5) 

เรื่องท่ี 2 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษา
เอกชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เขต 1 (กนกวรรณ  ครุฑป"กษี, 2552 : 8) 

เรื่องท่ี 3 การศึกษาคุณภาพในการทํางานของพนักงานครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา ใน
สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี (กิตติยา  โนยะราช, 2555 : 7) 

เรื่องท่ี 4 การพัฒนายุทธศาสตร การจัดการเรียนรู�คณิตศาสตร โดยบูรณาการทฤษฎีการสร�าง
ความรู�และทฤษฎีการเรียนรู�ของบรูเนอร  เพ่ือเสริมสร�างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด
สร�างสรรค ทางคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปkท่ี 6 (รสริน อะปะทัง, 2557 : 8) 

เรื่องท่ี 5 ผลของรูปแบบการสอนมโนทัศน เสริมด�วยเกมการศึกษาท่ีมีต�อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติต�อการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปkท่ี 6 (วิมล ธรรมโรเวศน , 
2558 : 6)  

 
ข(อควรระวังในการเลือกป�ญหาการวิจัย  

 สิ่งท่ีทําให�การดําเนินการวิจัยไม�สําเร็จส�วนใหญ�มีสาเหตุ ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 20) 
 1.  เลือกหัวข�อป"ญหาตามผู�อ่ืนหรือผู�อ่ืนมอบป"ญหาการวิจัยให�โดยท่ีผู�วิจัยไม�มีความรู�หรือ
ความสนใจเพียงพอ  
 2.  การเลือกป"ญหาท่ีกว�างเกินไป เกินกําลังความสามารถของตนเอง  
 3.  การเลือกป"ญหาอย�างรีบร�อน และลงมือวิจัยโดยไม�ได�วางแผนให�รอบคอบล�วงหน�า   
 4.  การไม�ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย หรือศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย 
ไม�เพียงพอทําให�มีความคิดคับแคบทําการวิจัยไม�รัดกุม  
  
 เม่ือผู�วิจัยได�ชื่อเรื่องในการดําเนินการวิจัยแล�ว  ผู�วิจัยต�องมีการกําหนดขอบเขตของ
การศึกษาไว�ให�ครอบคลุมประเด็นท่ีตนเองจะศึกษาเพ่ือให�งานวิจัยมีความจําเพาะเจาะจง  ซ่ึงจะได�
กล�าวถึงการกําหนดขอบเขตการวิจัย และวัตถุประสงค การวิจัย  การบอกความสําคัญหรือการใช�
ประโยชน ของการวิจัย  เพ่ือให�ผู�อ�านมีความเข�าใจยิ่งข้ัน  ดังนี้ 
 
การกําหนดขอบเขตของการวิจัย  

 การวิจัยทุกเรื่องจะต�องมีการกําหนดขอบเขตในการศึกษา เพราะผู�วิจัยไม�สามารถทํา 
การวิจัยได�ครอบคลุมท้ังหมดได� จึงจําเป
นต�องจํากัดขอบเขตของการวิจัยให�แคบลงว�าจะศึกษา 
เรื่องใด กับใคร ในประเด็นใด เป
นต�น ในการกําหนดป"ญหาการวิจัยให�มีความชัดเจนนั้นผู�วิจัย
จําเป
นต�องพิจารณากําหนดขอบเขตของป"ญหาหรือขอบเขตของการศึกษาในแง�มุมต�างๆ ด�วย (สมบัติ  
ท�ายเรือคํา, 2553: 25)  
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1. ขอบเขตประชากร ซ่ึงอาจเก่ียวข�องกับชนิดของประชากร แหล�งพ้ืนท่ีของ 
ประชากรขนาดของประชากร เช�น ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้เป
นผู�อํานวยการ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต1  
2. ขอบเขตของตัวแปรท่ีศึกษา ซ่ึงอาจเก่ียวข�องกับชนิดของตัวแปร โครงสร�าง 
หรือองค ประกอบของตัวแปร เช�น ธรรมาภิบาลของผู�อํานวยการโรงเรียนท่ีใช�ในการศึกษา

ครั้งนี้ มีองค ประกอบ 6 ด�าน ดังนี้ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร�งใส หลักการมีส�วน
ร�วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ�มค�า 

3. ขอบเขตของระยะเวลาท่ีศึกษา เป
นการกําหนดช�วงระยะเวลาของเรื่องหรือ 
เหตุการณ ท่ีต�องการศึกษา เช�น   การศึกษาครั้งนี้เป
นการเก็บรวบรวมข�อมูลในช�วงเดือน 

มิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2558  เป
นต�น 
 

การกําหนดวัตถุประสงค%ของการวิจัย  
 การกําหนดวัตถุประสงค หรือจุดมุ�งหมายของการวิจัย เป
นข้ันตอนท่ีสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่ง
ของการวิจัย ถ�า กําหนดวัต ถุประสงค ไม�ชัดเจนจะทําให�ผลการวิจัย ท่ี ได� ไม�สอดคล�องกับ 
ความต�องการของป"ญหาท่ีจะศึกษา ในบางครั้งถ�าพิจารณาชื่อเรื่องอย�างเดียวไม�สามารถตอบข�อ
คําถามได�ครบตามต�องการจึงจําเป
นจะต�องกําหนดวัตถุประสงค  เพ่ือเป
นแนวทางให�ผู�ทําการวิจัย
สามารถบอกรายละเอียดได�ว�า จะต�องศึกษาอะไรบ�าง เพ่ือเป
นแนวทางในการวิเคราะห ข�อมูล และ
การเสนอผลการวิจัยได�อย�างชัดเจน (ไพศาล วรคํา, 2550: 41 , สมโภชน   อเนกสุข,2553:17-18) 
 1. หลักในการกําหนดประเด็นหรือวัตถุประสงค%การวิจัย  การกําหนดประเด็นหรือ
วัตถุประสงค ของการวิจัยมีหลักในการปฏิบั ติง�ายๆ คือ ความชัดเจน ความไม� ซํ้าซ�อน และ
ความสัมพันธ ระหว�างประเด็น ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้      
      1.1  ความชัดเจน ผู�วิจัยจะต�องแยกแยะเนื้อหาสาระของหัวข�อท่ีจะทําการวิจัยออกมา
เป
นหัวข�อย�อยๆ ให�เห็นว�าผู�วิจัยต�องการศึกษาเรื่องอะไรบ�างภายใต�หัวข�อนั้นๆ ซ่ึงผู�วิจัยจะต�องมีความ
เข�าใจและรู�ชัดว�าตนเองต�องการศึกษาเรื่องใดบ�าง จึงจะสามารถระบุประเด็นต�างๆ ท่ีต�องการศึกษาได�
ชัดเจน หากแยกแยะประเด็นท่ีต�องการศึกษาภายใต�หัวข�อการวิจัยได�แล�วในระดับหนึ่ง แต�ประเด็น
เหล�านั้นยังม่ีความชัดเจนพอ ก็อาจจะแยกประเด็นเหล�านั้นออกมาเป
นประเด็นท่ีย�อยลงไปได�อีก 
เพ่ือให�มีความชัดเจนมากท่ีสุด     
                      1.2 ความไม�ซ้ําซ�อน ผู�วิจัยหน�าใหม�หลายๆ คนมักจะระบุประเด็นหรือวัตถุประสงค 
ของการวิจัยข�อหนึ่งซํ้าซ�อนกับวัตถุประสงค อีกข�อหนึ่งท่ีได�กําหนดไว�แล�ว ซ่ึงอาจเป
นเพราะใช�คําศัพท 
ท่ีแตกต�างกันหรือมีการเรียบเรียงคําใหม�ซ่ึงดูเหมือนว�าไม�มีความซํ้าซ�อน หรือบางทีก็กําหนดประเด็น
หรือวัตถุประสงค ท่ีมีบางส�วนซ�อนทับกันอยู�ไม�แยกขาดจากกัน ป"ญหาเหล�านี้สามารถหลีกเลี่ยงได�ด�วย
การทบทวนประเด็นท่ีศึกษาว�าใช�ตัวแปรและข�อมูลชุดเดียวกันหรือไม� ถ�าใช�ก็จะเป
นประเด็นหรือ
วัตถุประสงค เดียวกัน      

         1.3 ความสัมพันธ ระหว�างประเด็น การกําหนดประเด็นหรือวัตถุประสงค ของการวิจัย
ท่ีดีควรจัดเรียงตามลําดับความสัมพันธ ระหว�างประเด็นท่ีจะทําการศึกษา หรือแสดงให�เห็นความ
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ลดหลั่นกันของประเด็นท่ีศึกษา ซ่ึงนอกจากจะทําให�สามารถตรวจสอบความซํ้าซ�อนได�ชัดเจนแล�ว ยัง
บ�งชี้ถึงลําดับของกิจกรรมในการวิจัยอีกด�วย   

2. ประโยชน%ของการกําหนดวัตถุประสงค%ของการวิจัย ประโยชน ท่ีเห็นได�ชัดเจนจากการ
กําหนดประเด็นหรือวัตถุประสงค ของการวิจัยคือ ทําให�ผู�วิจัยมีความชัดเจนในเรื่องท่ีจะทําการศึกษา 
ทําให�ทราบถึงแนวทางในการเก็บรวบรวมข�อมูล และทําให�ผู�อ�านรายงานผลการวิจัยติดตามและ
ประเมินผลการวิจัยได� เนื่องจากการกําหนดประเด็นหรือวัตถุประสงค ของการวิจัยนั้น เป
นการ
แยกแยะรายละเอียดเก่ียวกับหัวข�อท่ีจะศึกษา ทําให�ผู�วิจัยได�ทบทวนหัวข�อ พิจารณาแยกแยะประเด็น
ในเรื่องท่ีจะทํา ก�อให�เกิดความชัดเจนในเรื่องท่ีจะทําวิจัย เม่ือผู�วิจัยทราบแน�ชัดว�าต�องการศึกษาใน
ประเด็นใดบ�าง จะทําให�ผู�วิจัยทราบว�าจะต�องเก็บรวบรวมข�อมูลอะไรบ�าง และข�อมูลท่ีต�องจัดเก็บใน
แต�ละด�านจะต�องมีรายละเอียดมากน�อยเพียงใด การกําหนดประเด็นหรือวัตถุประสงค จึงเป
นเสมือน
เครื่องชี้ทางเบื้องต�นท่ีจะช�วยให�ผู�วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข�อมูลได�ถูกต�องตามต�องการนอกจากจะ
ช�วยให�ผู�วิจัยมีความชัดเจนในเรื่องท่ีศึกษาและแนวทางในการเก็บรวบรวมข�อมูลแล�ว การกําหนด
ประเด็นหรือวัตถุประสงค ยังช�วยให�ผู�อ�านรายงานการวิจัยสามารถเข�าใจได�ว�า ผู�วิจัยต�องการศึกษา
อะไรบ�าง และผู�วิจัยได�ดําเนินการศึกษาตามวัตถุประสงค หรือประเด็นท่ีกําหนดหรือไม� ซ่ึงเป
นการช�วย
ประเมินงานวิจัยได�ว�า ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาสําเร็จลุล�วงตามวัตถุประสงค หรือประเด็นท่ีตั้งไว�หรือไม� 
 3. ความสัมพันธ%ระหว างวัตถุประสงค%การวิจัยกับประโยชน%ท่ีคาดว าจะได(รับ สําหรับผู�ท่ี
เริ่มทําการวิจัยครั้งแรกเป
นนักวิจัยหน�าใหม� มักมีความสับสนระหว�างวัตถุประสงค ของการวิจัยหรือ
ประเด็นท่ีศึกษากับประโยชน ท่ีคาดว�าจะได�รับจากการวิจัย เพราะท้ังสองส�วนนี้มีความสัมพันธ ใกล�ชิด
กันมาก แต�หากพิจารณาให�ดีจะพบว�าท้ังสองส�วนนี้แตกต�างกันอย�างมากเช�นเดียวกัน วัตถุประสงค 
ของการวิจัยนั้นเป
นประเด็นท่ีจะทําการวิจัย ส�วนประโยชน ท่ีคาดว�าจะได�รับนั้น    เป
นประโยชน ท่ี
ผู�วิจัยมุ�งหมายท่ีจะให�เกิดข้ึน หลังจากมีการนําเอาข�อค�นพบและข�อเสนอแนะท่ีได�จากการวิจัยไปใช�
ประโยชน  ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้นลง 
 
การบอกความสําคัญหรือการใช(ประโยชน%ของการวิจัย 

 เม่ือดําเนินการทําวิจัยเสร็จแล�วในแต�ละเรื่อง ผู�วิจัยจะต�องทราบว�าจะบอกความสําคัญอะไรท่ี
ได�จากการวิจัยและจะนําผลการวิจัยไปใช�ประโยชน อย�างไร   ประโยชน ของการวิจัยอาจนําไปใช�ได�
หลายลักษณะ ดังนี้ (ไพศาล วรคํา, 2550 : 34-41, สุรวาท ทองบุ,2550 :181-183) 

1. การนําไปใช(ประโยชน%เชิงวิชาการ    เป
นการ พิจารณาจากการอ�างอิงผลงานวิจัยท่ีมีการ
ตีพิมพ ในวารสารวิชาการ โดยไม�นับการตีพิมพ วารสารวิชาการ ได�รับหนังสือเรียนเชิญเป
นวิทยากร
เพ่ือให�ความรู�ในกรอบของผลงานวิจัยจากหน�วยงานต�างๆ  

2. การนําไปใช(ประโยชน%เชิงนโยบาย  เป
นการ พิจารณาจากการมีหลักฐานการนําข�อมูลไป
ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร/กําหนดนโยบาย 

3. การนําไปใช(ประโยชน%เชิงชุมชน/สังคม  เป
นการ พิจารณาจากการมีหลักฐานการ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีท่ีได�จากงานวิจัยในชุมชน/ท�องถ่ิน ได�รับหนังสือเรียนเชิญให�ความรู�จากชุมชน/
องค กร/ หน�วยงานในพ้ืนท่ีต�าง ๆ 
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4. การนําไปใช(ประโยชน%เชิงพาณิชย%  เป
นการ พิจารณาจากการมีหลักฐานการเจรจาทาง
ธุรกิจ ไม�นับการยื่น/จดทะเบียนคุ�มครองทรัพย สินทางป"ญญาเป
นต�นโดยประโยชน ของการวิจัยจะมี
มากน�อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู�กับข�อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีมีความเชื่อถือและถูกต�องมากน�อย
เพียงใด ถ�าข�อมูลเป
นเท็จผลการวิจัยท่ีได�แทนท่ีจะเป
นประโยชน จะกลับกลายเป
นโทษต�อผู�นํา
ผลการวิจัยนั้นไปใช�  
 ดังนั้นการวิจัยทางการศึกษา จึงมีประโยชน อย�างมากท้ังเชิงวิชาการ  เชิงนโยบาย  เชิงชุมชน 
สังคม  และเชิงพาณิชย   ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได�นั้นจะมีประโยชน อย�างแท�จริงหรือไม�ย�อมข้ึนอยู�กับความ
รับผิดชอบของนักวิจัย ตลอดจนความร�วมมือของผู�ให�ข�อมูลด�วย 
 
 
บทสรุป 
 การกําหนดป"ญหาเป
นข้ันตอนแรกท่ีนําไปสู�ความสําเร็จของการวิจัย ในการกําหนดป"ญหานั้น
ผู�วิจัยสามารถค�นหาป"ญหาการวิจัยได�จากแหล�งต�างๆ เช�น ประสบการณ ของผู�ทําการวิจัย   จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  แนวคิด ทฤษฎี รวมท้ังความต�องการของหน�วยงานและ
แหล�งท่ีสนับสนุนทุนในการวิจัย  เม่ือได�ป"ญหาการวิจัยมาแล�ว กําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัยได� 
ผู�วิจัยจําเป
นต�องปรับปรุงป"ญหาการวิจัยให�อยู�ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือให�สามารถดําเนินการวิจัยได�
อย�างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดก�อนท่ีจะตัดสินใจในการทําวิจัยเรื่องนั้นๆ การกําหนดวัตถุประสงค การ
วิจัย ผู�วิจัยสามารถบอกรายละเอียดได�ว�า จะต�องศึกษาอะไรบ�าง เพ่ือเป
นแนวทางในการวิเคราะห 
ข�อมูล และการเสนอผลการวิจัยได�อย�างชัดเจน ผู�วิจัยต�องพิจารณาว�าผลการวิจัยท่ีได�มาจะต�อง
ก�อให�เกิดประโยชน แก�ท้ังตัวผู�วิจัยและบุคคลรอบข�างท่ีเก่ียวข�องมากน�อยเพียงใด  ดังนั้นการตัดสินใจ
เลือกป"ญหา ผู�วิจัยต�องอาศัยหลักในการเลือกป"ญหาได�แก�  ความสําคัญของป"ญหาการวิจัย  ความ
เป
นไปได�ในการทําการวิจัย   ความน�าสนใจและทันต�อเหตุการณ    ความสนใจของผู�วิจัย   ความ
เชี่ยวชาญและความสามารถของผู�วิจัย   ความคุ�มค�าของผลลัพธ การวิจัยกับค�าใช�จ�ายท่ีต�องลงทุน   
ผลประโยชน ต�อตนเองและส�วนรวม  เป
นงานวิจัยท่ีไม�มีผู�ใดทํามาก�อน   การต้ังชื่อเรื่องวิจัยและการ
เขียนความสําคัญของป"ญหาให�น�าสนใจจะช�วยดึงดูดให�ผู�อ�านสนใจอยากติดตามงานวิจัยนั้นๆ และ
ภายใต�แนวคิดกระบวนการวิจัยและองค ประกอบของป"ญหาการวิจัย      ดังแสดงในภาพท่ี 2.1  
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ภาพท่ี  2.1  องค ประกอบของป"ญหาการวิจัย และกระบวนการวิจัย 

 

 

การกําหนดประเด็น

ประเด็นป"ญหาเก�า   ประเด็นป"ญหาใหม� 

การวัดค�าตัวแปร ประชากรและ
กลุ�มตัวอย�าง 

การวิเคราะห ข�อมูล
และสถิติท่ีใช� 

การอนุมาน 
Deductive 

การอุปมาน 

การเก็บรวบรวมข�อมูล 

การวิเคราะห ข�อมูล 

การสรุปผล  และเขียนรายงานการวิจัย 

การเผยแพร�ผลการวิจัย  

Inductive 
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แบบฝXกหัดท(ายบทที่ 2 
 

 
คําช้ีแจง    ให�ท�านตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให�มาพอสังเขป 
 
1. แหล�งท่ีมาของป"ญหาการวิจัย มีความสําคัญต�อกระบวนการวิจัยอย�างไร 
2. การกําหนดป"ญหาการวิจัย ประกอบด�วยประเด็นท่ีสําคัญอะไรบ�างอธิบายพร�อมยกตัวอย�างให� 
เข�าใจ 
3. เพราะเหตุใด  “ในการดําเนินการวิจัย”  จึงเริ่มต�นท่ีป"ญหาการวิจัย 
4. ท�านจะทราบได�อย�างไรว�าป"ญหาการวิจัยท่ีท�านกําหนดมีความเหมาะสมท่ีจะดําเนินการวิจัยได� 
5. ให�กําหนดหัวข�อป"ญหาวิจัยตามท่ีสนใจมา 1 หัวข�อ พร�อมกับระบุเหตุผลท่ีเลือกหัวข�อป"ญหาวิจัย
นั้นมา 3 ข�อ 
6. การวิเคราะห ป"ญหาทางการศึกษานํามาต้ังชื่อหัวข�อการวิจัยได�อย�างไร 
7. การต้ังชื่อหัวข�อวิจัยทางการศึกษาควรประกอบด�วยอะไรบ�าง 
8. ท�านสามารถได�ป"ญหาการวิจัยจากแหล�งใด  เพราะเหตุใด 
9. ให�ท�านเปรียบเทียบความแตกต�างของป"ญหาท่ัวไปกับป"ญหาการวิจัยว�ามีอะไรบ�าง  อย�างไร  
10. ให�ท�านศึกษาชื่อเรื่องป"ญหาการวิจัยมา  10 เรื่อง   แล�ววิเคราะห ว�าชื่อเรื่องนั้นสอดคล�องกับ
หลักการในการกําหนดชื่อเรื่องท่ีดี หรือไม� อย�างไร  
11. เพราะเหตุใด ในการวิจัยจึงต�องกําหนด  “วัตถุประสงค ของการวิจัยให�มีความชัดเจน” 
12. ให�ท�านศึกษาวัตถุประสงค ของการวิจัย   3  เรื่อง  แล�ววิเคราะห ตามหลักในการกําหนด
วัตถุประสงค ของการวิจัยท่ีดีว�าเป
นอย�างไร  
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บทท่ี 3 
 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง (Review of  Literature)  ถือว*าเป,นข้ันตอนท่ีมี
ความสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่งในการทําวิจัย  แต*สําหรับนักวิจัยใหม* มักจะมองข�ามไป หรือไม*ให�
ความสําคัญกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเท*าท่ีควร ซ่ึงจะส*งผลต*อคุณภาพของ
งานวิจัยโดยตรง  ดังนั้นการจะเป,นนักวิจัยท่ีดีจึงจําเป,นต�องเป,น นักคิด  นักอ*านและนักศึกษาค�นคว�า  
อยู*ตลอดเวลา  โดยการศึกษาค�นคว�าสามารถศึกษาได�จากแหล*งสารสนเทศท่ีสําคัญจากหลายแหล*ง 
ซ่ึงประกอบด�วยสื่อประเภทต*างๆท้ังในและต*างประเทศ  เช*น หนังสือแบบเรียน ตําราสารคดี บันเทิง
คดี หนังสือพิมพBสารานุกรม จดหมายเหตุ จุลสาร วารสารรายงานการวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกสB และการ
สืบค�นทางอินเทอรBเน็ต (Internet) เป,นต�น  เพราะการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเป,น
ข้ันตอนท่ีแสดงให�เห็นถึงความรอบรู�ของผู�วิจัยในเรื่องท่ีจะทําวิจัยนั้นๆ  ยิ่งนักวิจัยใหม*ยิ่งต�อง
ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องให�ละเอียดและครอบคลุม  หรือต�องศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องให�มาก  เพ่ือสร�างฐานความรู�ให�กับผู�วิจัยเอง 
 
ความหมายของเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 มีนักวิชาการจํานวนมากท่ีให�ความหมายของเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  ซ่ึงในท่ีนี้นํามา
กล*าวเพียง 5 แนวคิด ดังนี้  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  หมายถึง แหล*งท่ีมาของข�อมูลและข*าวสารต*าง ๆ ได�แก*
หนังสือ สิ่งพิมพBและบันทึกหรือข�อความใด ๆ ท่ีใช�เป,นหลักฐานอ�างอิงรวมท้ังแผนภูมิประเภทต*าง ๆ 
อาทิ กราฟ ภาพวาด ภาพระบายสี แผนท่ีตลอดจนสัญลักษณBหรือหลักฐานแสดงความนึกคิดของ
มนุษยBท่ียังมีเหลืออยู* เช*น หลักศิลาจารึก ศิลปะ โบราณวัตถุ เหรียญ อนุสาวรียBและสถาปIตยกรรม
เป,นต�น (Best,1986 :107)  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  หมายถึง   เอกสาร ผลงานทางวิชาการท่ีมีการจัดทํา  หรือ
จัดพิมพBเผยแพร*ในลักษณะสื่อสิ่งพิมพB  อาทิ  หนังสือตํารา  วารสาร สารานุกรม  หนังสือพิมพB  
วิทยานิพนธB  และรายงานการวิจัย  จดหมายเหตุ  และรายงานประจําปU ฯลฯ  หรือมีการบันทึกใน
ลักษณะของสิ่งทัศนูปกรณB อาทิ เทปบันทึกเสียง  วีดีทัศนB  วิซีดี  และดีวีดี  ฯลฯ  หรือมีการบันทึกใน
ลักษณะของเอกสารอิเล็กทรอนิกสB  อาทิ  ฐานข�อมูลซีดีรอม  เครื่องจ*ายคอมพิวเตอรB  E-book หรือ  
E-research  ฯลฯ  (Neuman,1997:67)  
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง หมายถึง ผลงานวิชาการท่ีมีการจัดทํา หรือจัดพิมพBเผยแพร*
ในรูปสิ่งพิมพB (Printed Materials) หรือ การบันทึกในรูปเอกสารอีเล็กทรอนิกสB ตัวอย*างของเอกสาร
ได�แก*  หนังสือ  ตํารา จุลสาร  บทความทางวิชาการ  สารานุกรม  วารสาร  เอกสารสิ่งพิมพBของทาง
ราชการ จดหมายเหตุ คู*มือ  รายงานประจําปU  บทปริทัศนBและบทสรุปส*วนตัว ในส*วนของงานวิจัย 
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ได�แก* วิทยานิพนธB รายงานการวิจัย บทคัดย*องานวิจัย  และรายงานการสังเคราะหBงานวิจัย            
(นงลักษณB  วิรัชชัย, 2543: 419-420) 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง หมายถึง  เอกสารและงานวิจัยท่ีมีเนื้อหาท่ีสัมพันธBกับ  
หัวข�อเรื่องหรือประเด็นของปIญหาการวิจัย    (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ 2544:64)   

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง หมายถึง  การทบทวนแนวคิดและมุมมองจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในและต*างประเทศ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล,2558: 55)  

 
จากความหมายท่ีกล*าวมาของเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  จึงน*าจะ หมายความถึง 

แหล*งสารสนเทศต*าง ๆ ท้ังในและต*างประเทศท่ีจะเป,นแหล*งสําหรับให�ผู�วิจัยสามารถศึกษาค�นคว�า
ข�อมูลหรือสารสนเทศท่ีเก่ียวข�องกับปIญหาการวิจัยของต�นเอง อาทิ หนังสือ สิ่งพิมพBและบันทึกหรือ
ข�อความใด ๆ ซ่ึงอาจอยู*ในลักษณะของซีดีรอม  การสืบค�นทางอินเทอรBเน็ต (Internet)  เป,นต�น  
ท้ังนี้ เพ่ือนําไปใช�เป,นแนวทางเบื้องต�นในการดําเนินการวิจัย  การกําหนดสมมติฐาน ตัวแปร              
การออกแบบการวิจัย  หรือ การสร�างกรอบแนวคิดการวิจัย  ท้ังนี้แหล*งสารสนเทศต*าง ๆ  จะต�องมี
ชื่อท่ีอยู*ของเจ�าของชัดเจนกล*าวคือต�องมีแหล*งท่ีมาชัดเจนจึงจะถือว*าเป,นเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องท่ีมีคุณภาพเชื่อถือได�  
 
วัตถุประสงค#ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 วัตถุประสงคBในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง(ไพศาล วรคํา,2550:46, สมชาย  
วรกิจเกษมสกุล, 2558: 57) คือ  การศึกษาสภาพขององคBความรู�เก่ียวกับเรื่องท่ีจะทําวิจัยต้ังแต*ใน
อดีตมาจนถึงปIจจุบันว*า  ในแต*ละประเด็นท่ีผู�วิจัยต�องการศึกษานั้นมีผู�ใดได�ทําการศึกษาหรือเขียน
ทฤษฎีต*าง ๆ  ท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องนั้นมาแล�วบ�าง  มีข�อค�นพบอะไรหรืออธิบายไว�ว*าอย*างไร  มีตัวแปร
อะไรบ�างท่ีเคยผ*านการศึกษาหรือใช�อธิบายมาแล�ว  ตัวแปรใดท่ีสําคัญหรือไม*สําคัญ  มีการนิยามตัว
แปรต*าง ๆ  ท่ีใช�ในการวิจัยไว�อย*างไร  มีกระบวนการนิยามตัวแปรอย*างไรและได�สร�างตัวแปรด�วย
วิธีการใด  มีสมมติฐานและคําอธิบายอะไรบ�างท่ีผู�วิจัยคนก*อนใช�ในการวิจัย  มีระเบียบวิธีในการเก็บ
ข�อมูลอย*างไรและมีปIญหาอะไรบ�างท่ีเกิดจากระเบียบวิธีท่ีใช�  ใช�เทคนิคอะไรในการวิเคราะหBและได�
นําเสนอผลการวิเคราะหBไว�อย*างไร  ตลอดจนมีข�อสรุปและข�อเสนอแนะอะไรท่ีผู�วิจัยและนักทฤษฎีใน
อดีตได�เสนอไว�เก่ียวกับประเด็นท่ีศึกษา  โดยเปiาหมายหลักของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องก็คือ  เพ่ือให�ได�มาซ่ึง กรอบแนวคิดของการวิจัย  (Conceptual  framework)  ซ่ึง
ประกอบด�วยตัวแปรต*าง ๆ  และความสัมพันธBระหว*างตัวแปร  สําหรับในงานวิจัยท่ีดีนั้น  ตัวแปรทุก
ตัวท่ีปรากฏอยู*ในกรอบแนวคิดการวิจัยต�องมีงานวิจัยในอดีตสนับสนุนความสําคัญของตัวแปรนั้น ๆ  
รวมท้ังอิทธิพลของตัวแปรดังกล*าวท่ีต*อตัวแปรอ่ืน ๆ  ท่ีปรากฏอยู*ในกรอบแนวคิด 
 โดยสรุปเปiาหมายของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในและต*างประเทศนั้น   
ก็เพ่ือให�ได�สารสนเทศท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีทําวิจัย  ต้ังแต*การกําหนดปIญหาการวิจัย วัตถุประสงคBการ
วิจัย  กําหนดกรอบและขอบเขตการวิจัย  กําหนดสมมติฐานการวิจัย  วางแผนดําเนินการวิจัย  และ
เพ่ือแสดงถึงความรอบรู�ของผู�วิจัยในเรื่องท่ีศึกษา  และหาเหตุผลประกอบการอภิปรายผลการวิจัย   
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จึงถือได�ว*าข้ันตอนการศึกษาเอกสารนี้ก็มีความสําคัญอย*างมากในการดําเนินการวิจัย   ผู�วิจัยจะต�อง
ตระหนักและให�ความสําคัญในการศึกษา 
 
ประโยชน#ของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 ประโยชนBของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องมีดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 :26, 
ไพศาล วรคํา,2550: 52-58, สมชาย  วรกิจเกษมสกุล,2558: 56) 
 1.  ทําให�ผู�วิจัยเข�าใจแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัยท่ีจะทํามากข้ึนในการกําหนด
ประเด็นหรือวัตถุประสงคBของการวิจัยและการต้ังสมมติฐาน  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องจะช*วยในการอธิบายความหมายและความสัมพันธBของตัวแปรต*าง ๆ  ได�อย*างชัดเจน      
ทําให�ผู�วิจัยสามารถระบุตัวแปรต*าง ๆ  ท่ีเก่ียวข�องกับปIญหาการวิจัย  ว*าตัวแปรใดเป,นตัวแปรต�น  ตัว
แปรตาม  ตัวแปรแทรกซ�อน  และตัวแปรใดท่ีมีอิทธิพลหรือส*งผลต*อการวิจัย ซ่ึงเป,นตัวแปรท่ีเราไม*ได�
ศึกษา  และผู�วิจัยมีการควบคุมอย*างไรบ�างในการวิจัยครั้งนั้น  ผู�วิจัยก็จะสามารถกําหนดประเด็นหรือ
วัตถุประสงคBของการวิจัยและการต้ังสมมติฐานได�อย*างชัดเจน 
 2.  ทําให�ผู�วิจัยเข�าใจวิธีการดําเนินการวิจัยชัดเจนข้ึน  เช*น 
 2.1 ได�แนวทางช*วยในการออกแบบการวิจัย  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
จะทําให�ผู�วิจัยทราบถึงวิธีการสร�างตัวแปรและระเบียบวิธีการศึกษาท่ีได�ทํากันมาแล�วเป,นอย*างไร  มี
ปIญหาอะไรบ�าง  ซ่ึงความรู�ดังกล*าวมีประโยชนBมากในการสร�างตัวแปร  การเลือกวิธีการศึกษา  การ
สร�างเครื่องมือในการวิจัยท่ีใช�ในการวิจัย  ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหBข�อมูลว*าควรใช�วิธี
ใดบ�าง  และแต*ละวิธีมีข�อดีข�อเสียอย*างไร  มีแนวทางในการปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร*องของแต*ละวิธี
หรือไม*อย*างไร  ทําให�ผู�วิจัยสามารถออกแบบการวิจัยได�อย*างเหมาะสม  ทําให�ได�งานวิจัยท่ีมีความ
เท่ียงตรง และ ความเชื่อม่ัน 
 2.2 ช*วยในการกําหนดปIญหาหรือหัวข�อในการวิจัย  เม่ือผู�วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปIญหา 
ใดๆ  แต*ยังไม*มีความชัดเจนในประเด็นปIญหานั้น  ก็ยากท่ีจะกําหนดปIญหาหรือหัวข�อการวิจัยได�อย*าง
ชัดเจนและเหมาะสม  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องจะทําให�ผู�วิจัยได�ทราบว*าปIญหาท่ีจะ
ทําวิจัยนั้นมีการศึกษาอะไรมาบ�างในอดีต  ซ่ึงนอกจากจะช*วยให�ผู�วิจัยกําหนดหัวข�อการวิจัยไม*ซํ้ากับ
ผู�อ่ืนแล�ว  ยังทําให�ผู�วิจัยมองเห็นแนวทางท่ีจะกําหนดหัวข�อการวิจัยได�อย*างถูกต�อง  ชัดเจนและมี
ความเหมาะสม 
 2.3  ช*วยในการกําหนดขอบเขตและแนวทางในการดําเนินการวิจัย  ในการวิจัยถ�าผู�วิจัย
ไม*มีความชัดเจนในขอบเขตและการดําเนินการวิจัยแล�ว  ผู�วิจัยจะเกิดความยุ*งยากและสับสน                    
ในการกําหนดกลุ*มตัวอย*าง  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  การสร�างและหาคุณภาพเครื่องมือ  สถิติท่ีใช�
ในการวิเคราะหBข�อมูล  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยจะช*วยให�ผู�วิจัย                 
มีความชัดเจนเก่ียวกับขอบเขตการวิจัยและแนวทางในการดําเนินการวิจัยได�เป,นอย*างดี 
 2.4 ผลการวิจัยท่ีผ*านมาจะทําให�ผู�วิจัยทราบแนวโน�มหรือทิศทางของงานวิจัย ท่ีจะทําว*ามี
การศึกษาไปในทิศทางใด และเราควรจะดําเนินการวิจัย ในลักษณะใดเป,นแนวทาง ใน 
การดําเนินการวิจัยในบางครั้งอาจจะมีประเด็นงานวิจัยอยู*ในหมวดเดียวกันเราก็อาจจะศึกษางานวิจัย
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ท่ี เ ก่ี ยวข� อง เ พ่ือ ศึกษาวิ ธี ดํ า เนินการวิ จั ย  เช*น  การออกแบบการวิจั ย    การวั ด ตัวแปร  
การวิเคราะหBข�อมูลและสถิติท่ีใช� และเป,นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเรื่องท่ีจะวิจัยให�ดียิ่งข้ึน 

    2.5 ช*วยในการแปลความหมายและการอภิปรายผลการวิจัย  การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัย  ท่ีเก่ียวข�องจะทําให�ผู�วิจัยมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องท่ีจะศึกษา  ทําให�สามารถแปล
ความหมายผลการวิเคราะหBข�อมูลได�ถูกต�อง  ชัดเจน ไม*วกวน  สามารถสรุปและอภิปรายผลได�อย*าง
น*าเชื่อถือ  มีเอกสารอ�างอิง  รวมท้ังสามารถเขียนรายงานการวิจัยได�ถูกต�องน*าสนใจ  มีรูปแบบการ
นําเสนอท่ีดี 

3. ทําให�ผู�วิจัยทราบถึงปIญหา  ความยุ*งยากและความสลับซับซ�อนของโครงการวิจัยท่ีจะ
ทําการศึกษา  ทําให�ผู�วิจัยสามารถประเมินความเป,นไปได�ของโครงการ  และสามารถเตรียมการ
รองรับในการดําเนินการวิจัยได�อย*างถูกต�องและเหมาะสม  อีกท้ังสามารถปiองกันและแก�ไขปIญหา 
ต*าง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการวิจัยได�อย*างมีประสิทธิภาพ 
         4. เป,นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของเรื่องท่ีจะวิจัย เพราะในการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�อง
กับการวิจัยอย*างกว�างขวางจริงจัง จะช*วยให�เข�าใจในเรื่องท่ีจะศึกษาอย*างลุ*มลึก ในการศึกษา
ผลงานวิจัยต*างๆ ทําการพิจารณาถึงจุดอ*อนและจุดดีของแต*ละเรื่อง แล�วหลีกเลี่ยงไม*ให�เกิดจุดอ*อน
และสร�างเสริมจุดดีเหล*านั้นให�เกิดข้ึนในการวิจัยของตน 

 
 จากท่ีกล*าวมาแล�วจะเห็นได�ว*า  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องมีประโยชนBต*อการ
วิจัยทางการศึกษาเป,นอย*างมาก ผู�วิจัยควรทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องต้ังแต*       
เริ่มกําหนดปIญหาการวิจัย  ระหว*างทําการวิจัย  และหลังจากทําวิจัยเสร็จแล�ว   เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีใหม*
และเป,นปIจจุบัน  ดังนั้นก*อนท่ีจะมีการวางแผนการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนต*าง ๆ  จึงจําเป,นต�อง
ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยให�ลึกซ้ึงและถ*องแท�เสียก*อน 
 
แหล(งและวิธีการสืบค�นเอกสารและงานวิจัย 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนั้นเป,นการค�นคว�าหาความรู� แนวคิด ทฤษฎี ต*างๆ  
ท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย   ซ่ึงในการเขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องผู�วิจัยควรจะบูรณาการ
สารสนเทศในแต*ละเรื่องเข�าด�วยกันเสียก*อน  นั่นคือทําการประมวลและสังเคราะหBเนื้อหาสาระจาก
งานวิจัยของคนอ่ืนหลาย ๆ  ชิ้น  มาเรียบเรียงเป,นเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นๆ  ด�วยสํานวนของผู�วิจัยเอง  
โดยมีการอ�างอิงประกอบในตําแหน*งท่ีเหมาะสม  และท่ีสําคัญผู�วิจัยไม*ควรคัดลอกหรือสรุป
สารสนเทศท่ีได�มา  เรียงต*อกันเป,นรายบุคคล (หรือท่ีเรียกกันว*า  “วรรณกรรมตัดแปะ”)  เพราะ
นอกจากจะไม*เหมาะสมแล�วยังถือว*าขาดจริยธรรมทางวิชาการอีกด�วย 
 ส*วนการอ�างอิงนั้นต�องอ�างอิงให�เป,นระบบเดียวกันตลอดท้ังเล*ม  และควรอ�างอิงตามระบบ
สากลนิยม  เช*น  ระบบ  APA  (American  Psychological  Association)  เป,นต�น  ยกเว�น
งานวิจัยท่ีเป,นวิทยานิพนธBของแต*ละมหาวิทยาลัยก็จะใช�ระบบการอ�างอิงตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
โดยแหล*งและวิธีสืบค�นเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  ได�แก* 
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 1.  แหล(งและวิธีการสืบค�นสารสนเทศท่ีเป-นหน(วยงาน 
 แหล*งและวิธีสืบค�นสารสนเทศท่ีเป,นหน*วยงานในปIจจุบันมีมากหมายผู�วิจัยสามารถศึกษา
ค�นคว�าได�อย*างหลากหลาย  ซ่ึงงานวิจัยทางการศึกษาโดยส*วนมากก็จะมีหน*วยงานท่ีให�บริการสืบค�น
สารสนเทศต*างๆ เช*น สํานักวิทยบริการตามมหาวิทยาลัยต*างๆ  ห�องสมุดงานวิจัยของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห*งชาติ (วช.) โครงการเครือข*ายห�องสมุดในประเทศของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  หอสมุดแห*งชาติสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป,นต�น 
 
 2.  แหล(งและวิธีการสืบค�นสารสนเทศท่ีเป-นอินเทอร#เน็ต 
 แหล*งและวิธีสืบค�นสารสนเทศท่ีเป,นอินเทอรBเน็ต เป,นแหล*งสืบค�นสารสนเทศท่ีมีความ
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน เนื่องจากผู�สืบค�นไม*ต�องเสียเวลาเดินทางไปยังสถานท่ีต*างๆเพราะในปIจจุบัน
ได�มีการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรBมาใช�เป,นเครื่องมือในการผลิตและสืบค�นสารสนเทศนักวิจัย
สามารถสืบค�นข�อมูลต*างๆได�ในระบบออนไลนB ซ่ึงอาจจะไม*ได�เอกสารท้ังหมดตามท่ีต�องการแต*ก็
สามารถทราบได�ทันทีว*าเอกสารท่ีต�องการมีอยู*ในฐานข�อมูลของแหล*งสืบค�นนั้นหรือไม* เช*น 
ฐานข�อมูลของระบบห�องสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยต*างๆ ฐานข�อมูลออนไลนBของหน*วยงานต*างๆ
ท่ีให�บริการฟรีและเชิงพาณิชยBเว็บไซตBของบุคคลรวมท้ังแหล*งบริการค�นหาข�อมูลทางอินเทอรBเน็ต 
(Search Engine) ดังตัวอย*าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  http:// library.udru.ac.th/ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   http://www.library.msu.ac.th/web/  
มหาวิทยาลัยบูรพา  http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  http://lib.swu.ac.th/th/  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://www.trf.or.th/  
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห*งชาติ (วช.) http://www.riclib.nrct.go.th/ 
โครงการเครือข*ายห�องสมุดในประเทศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 
 

 การบริการฐานข�อมูลท่ีเป,นระบบห�องสมุดอัตโนมัติสร�างข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกแก*
ผู�ใช�บริการในการค�นหาสื่อประเภทต*างๆ ซ่ึงจะมีทางเลือกต*างๆให�ผู�ใช�สามารถค�นคว�าได�ด�วยตนเอง
ตามข้ันตอนท่ีแนะนําในจอคอมพิวเตอรBเม่ือผู�สืบค�นเข�าไปยังเว็บไซตBแล�ว  โดยท่ัวไปจะมีช*องให�ปiอน
ข�อมูลท่ีต�องการสืบค�นบางฐานข�อมูลอาจจะมีเมนูให�เลือกว*าจะสืบค�นโดยใช�อะไร  เช*นคําสําคัญชื่อ
เรื่อง ชื่อผู�แต*ง หัวเรื่อง เป,นต�น  เม่ือเลือกได�แล�วผู�สืบค�นจะต�องปiอนข�อมูล  ในช*องโดยใช�แปiนพิมพB 
(Keyboard) จากนั้นพิมพBข�อความท่ีต�องการลงไปในช*องตรงกับเมนูท่ีเลือกไว�  และเม่ือทําการสืบค�น
แล�วระบบก็จะแจ�งผลการสืบค�นให�ทราบว*ามีสารสนเทศท่ีต�องการหรือไม*เม่ือค�นพบแล�วสื่อบาง
รายการสามารถดาวนBโหลดมาอ*านได�เลยทันที  แต*สื่อบางอย*างอาจจะต�องไปอ*านท่ีชั้นวางสื่อของ
ห�องสมุดเท*านั้น และในกรณีท่ีสื่อมีอยู*ในห�องสมุดอ่ืนๆสามารถใช�บริการยืมระหว*างห�องสมุดได�ตาม
ข�อตกลงเรื่องการใช�ทรัพยากรร*วมกันของห�องสมุดท่ีเป,นสมาชิกในเครือข*ายความร*วมมือ 
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ตัวอย(างหน�าจอฐานข�อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ#  ดุษฎีนิพนธ# 
 

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

  
ภาพท่ี 3.1 หน�าจอสําหรับสืบค�นฐานข�อมูลออนไลนBของสํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 

 จากภาพท่ี 3.1 แสดงหน�าจอสําหรับสืบค�นฐานข�อมูลออนไลนBของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู�ใช�สามารถสืบค�นโดยใช�คําสําคัญชื่อเรื่อง ชื่อผู�แต*ง หัวเรื่อง และชื่อชุด
กิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับปIญหาการวิจัยของตนเอง  ด�วยการใส*ข�อความท่ีต�องการค�นหา เช*น ค�นหา
โดยชื่อเรื่องก็ใส*ข�อความในช*องของชื่อเรื่องดังตัวอย*างค�นหาคําว*า “การพัฒนาผู�เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตรB” จากนั้นเลือก Go หน�าจอก็จะแสดงรายละเอียดของเอกสารต*างๆท่ีเก่ียวข�องกับคําว*า 
“วิทยาศาสตรB” ดังภาพท่ี 3.2 
 ท้ังนี้เมนูต*างๆท่ีแสดงในหน�าจอของระบบห�องสมุดอัตโนมัติของแต*ละมหาวิทยาลัย ก็อาจจะ
ไม*เหมือนกัน บางแห*งก็สามารถระบุประเภทท่ีจะสืบค�นได�อีก เช*น งานวิจัย (Thesis) หนังสือ 
(Books) วารสาร (Journals) เป,นต�น 
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ภาพท่ี 3.2  ผลการสืบค�นฐานข�อมูลออนไลนBของสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
 

 3.  แหล(งและวิธีการสืบค�นสารสนเทศแบบซีดีรอม 
 ซีดีรอม (CD-ROM: Compact Disc-Read Only Memory) มีลักษณะกลมๆบางๆมีไว�
สําหรับเก็บข�อมูลประเภทต*างๆไม*ว*าจะเป,นไฟลBข�อมูลท่ีมีลักษณะเป,นภาพเสียงข�อความหรือข�อมูลท่ีมี
ลักษณะเป,นสื่อผสม (Multimedia) ปกติจะมีความจุประมาณ 700 MB ซ่ึงเป,นบริการอีกแบบหนึ่งท่ี
แหล*งสารสนเทศจัดทําข้ึนเพ่ือขายให�กับผู�ใช�โดยอาจจะบรรจุวิทยานิพนธB/ปริญญานิพนธBงานวิจัย
บทความจากวารสารหนังสือ  รายงานการประชุมฯลฯ อย*างไรก็ตามการใช�ซีดีรอมนั้นมีปIญหาในเรื่อง
ความสมบูรณBและความทันสมัยของเนื้อหาดังนั้นในปIจจุบันจึงนิยมใช�การสืบค�นฐานข�อมูลจากซีดีรอม
แบบออนไลนBมากกว*าแม�จะต�องเสียค*าใช�จ*ายเพ่ิมข้ึน 
 ฐานข�อมูลซีดีรอมแบบออนไลนBเป,นฐานข�อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสBท่ีให�ข�อมูลรายการ
บรรณานุกรม  และสาระสังเขปของบทความ วารสาร เอกสารสิ่งพิมพBทางวิชาการ วิทยานิพนธB
สิทธิบัตรรายงานการประชุม/สัมมนา  ซ่ึงหน*วยงานทางการศึกษาหรือห�องสมุดมหาวิทยาลัยต*างๆจะ
ซ้ือฐานข�อมูลมาเก็บไว�ท่ีห�องสมุดโดยจัดให�บริการในระบบเครือข*ายของหน*วยงาน หรือมหาวิทยาลัย
เท*านั้น  ในการสืบค�นมีวิธีการคล�ายคลึงกับแหล*งสืบค�นสารสนเทศท่ีเป,นอินเทอรBเน็ตโดยสามารถ
สืบค�นจากคําสําคัญ ชื่อเรื่อง ชื่อผู�แต*ง เป,นต�น ซ่ึงมีฐานข�อมูลท่ีน*าสนใจดังนี้ 
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 ตัวอย(างฐานข�อมูล CD-ROM ออนไลน# 
 1.  Academic Search Premier  เป,นฐานข�อมูลสหสาขาวิชาสามารถสืบค�นบทความฉบับ
เต็ม (Full Text) จากวารสารได�มากกว*า 8,500 ชื่อเรื่อง  สามารถดาวนBโหลดได�ท่ี 
http://search.ebscohost.com  
 2.  ACS + ACS Archives เป,นฐานข�อมูลวารสารฉบับเต็มให�เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาเคมี
ประยุกตBวิศวเคมี (Applied Chemistry/Chemical Engineering) ชีวเคมี/เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biochemistry/ Biotechnology) เคมี (Core Chemistry) เคมีอินทรียB (Organic Chemistry)  
เภสัชศาสตรB (Pharmaceuticals) พอลิเมอรBและวัสดุศาสตรB (Polymer and material Science)  
สามารถดาวนBโหลดได�ท่ี http://pubs.acs.org/  
 3.  Acta Horticultural เป,นฐานข�อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสBฉบับเต็มด�านพืชสวน และ
สาขาท่ีเก่ียวข�องรวบรวมรายงานการประชุมของสมาคม International Society for Horticultural 
Science จํานวนประมาณ 700 ชื่อเรื่องต้ังแต*เล*มท่ี 1 จนถึงปIจจุบันให�ข�อมูลทางบรรณานุกรม สาระ 
สังเขป และบทความเอกสารฉบับเต็ม สามารถดาวนBโหลดได�ท่ี http://www.actahort.org  
 4.  Bio One เป,นฐานข�อมูลท่ีครอบคลุมวารสารด�านชีวภาพระบบนิเวศและวิทยาศาสตรB
สิ่งแวดล�อมจํานวน 167 ชื่อเรื่องจากสํานักพิมพBท่ีเป,นสมาคมทางด�านระบบนิเวศและวิทยาศาสตรB
สิ่งแวดล�อมรวมถึงสํานักพิมพBท่ัวไปกว*า 125 แห*งให�เนื้อหาเป,นเอกสารฉบับเต็มและบทคัดย*อดาวนB
โหลดได�ท่ี http://www.bioone.org  
 5.  Computers & Applied Sciences Complete เป,นฐานข�อมูลท่ีคลอบคลุมงานวิจัย 
และพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรBและวิทยาศาสตรBประยุกตB CASC มีการจัดดัชนี และ
สาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการสิ่งพิมพBโดยมืออาชีพและแหล*งอ�างอิงอ่ืนๆจากรายการทรัพยากร
อันหลากหลายมากกว*า 2,000 รายการนอกจากนี้ยังให�บริการข�อมูลวารสารฉบับเต็มของวารสารอีก
กว*า 950 ฉบับดาวนBโหลดได�ท่ี http://search.ebscohost.com/  
 6.  Digital Library (ACM) เป,นฐานข�อมูลบรรณานุกรมสาระสังเขปเอกสารวิจารณB และ
วารสารฉบับเต็มทางด�านคอมพิวเตอรBและเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพBต*อเนื่องจดหมายข*าว
หนังสือและเอกสารการประชุมซ่ึงประกอบไปด�วยรายการบรรณานุกรมสาระสังเขปเอกสารวิจารณB
และบทความฉบับเต็มต้ังแต*ปU1985–ปIจจุบันสามารถดาวนBโหลดได�ท่ี 
http://portal.acm.org/dl.cfm  
 7.  Education Research Complete เป,นฐานข�อมูลท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการศึกษาท้ังใน 
และต*างประเทศโดยให�ข�อมูลวารสารท้ังหมดมากกว*า 1,800 ชื่อเรื่องเป,นวารสารฉบับเต็มมากว*า 900 
ชื่อเรื่องท้ังนี้ยังรวบรวมบทความทางด�านการศึกษาต้ังแต*ระดับเด็กเล็กไปจนถึงการศึกษาข้ันสูงและยัง
มีหนังสืองานวิจัยเฉพาะทางต*างๆอีกมากสามารถดาวนBโหลดได�ท่ี http://search.ebscohost.com/  
 8.  H.W. Wilson เป,นฐานข�อมูลดรรชนีสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุม        
ทุกสาขาวิชาได�แก* Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General 
Science, Humanities, Library and Information Science, Social Science, Law, General 
Interest, Biological & Agricultural Science  สามารถดาวนBโหลดได�ท่ี 
http://www.ebscohost.com/wilson  
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 9.  ISI Web of Science เป,นฐานข�อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปท่ีครอบคลุมสาขาวิชา
หลักทางด�านวิทยาศาสตรBสังคมศาสตรBและมนุษยศาสตรBจากวารสารมากกว*า 8,500 รายชื่อ ให�ข�อมูล
มากกว*า 1 ล�านระเบียน   สามารถดาวนBโหลดได�ท่ี http://webofknowledge.com/  
 10. Pro Quest Dissertations& Theses  เป,นฐานข�อมูลท่ีรวบรวมวิทยานิพนธBระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาท่ีได�รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดารวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีป ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและแอฟริกามากกว*า 1,000 แห*ง
สามารถดาวนBโหลดได�ท่ี  http://search.proquest.com/autologin 
 
หลักเกณฑ#ในการเลือกศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับหัวข�อท่ีจะวิจัยมีหลักเกณฑBข�อควรพิจารณา
ต*อไปนี้ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2547 : 57, สมประสงคB   เสนารัตนB. 2555 :10-12) 

1.  ความถูกต�อง  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท่ีจะนํามาทบทวนหรือศึกษานั้นต�องมี
เนื้อหาสาระสอดรับตรงกับประเด็นหรือ เก่ียวข�องสัมพันธBเชื่อมโยงกับเรื่องท่ีจะวิจัย  หรือตัวแปรท่ี
ผู�วิจัยต�องการศึกษาให�มากท่ีสุด  เช*น  เรื่องท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู�บริหารสถานศึกษา    เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องก็ควรเป,นเรื่องเก่ียวกับการบริหารงาน
สถานศึกษาในด�านต*างๆ เช*น ด�านการเงินงบประมาณ  ด�านวิชาการ  ด�านบุคลากร  ด�านการวางแผน  
เป,นต�น หรือ  เรื่องท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตรBโดยใช�การเรียน
แบบร*วมมือเพ่ือเพ่ิมทักษะในการแก�ปIญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี 3  การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องก็ควรเป,นเรื่องเก่ียวกับ หลักการและจุดหมายหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต�น  
หลักการสร�างและพัฒนารูปแบบการสอน หลักจิตวิทยาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรB แนวคิด
เก่ียวกับการแก�ปIญหาทางคณิตศาสตรB  รูปแบบกระบวนการเรียนรู�โดยใช�การเรียนแบบร*วมมือ  

2. ความทันสมัย  หมายถึง  ความใหม*และเป,นปIจจุบันของเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
เนื่องจากความรู�เชิงวิชาการในปIจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วมาก  การนําเอาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท่ีเก*า 5 หรือ 10 ปUมาใช�  ข�อมูลนั้นอาจตกยุคตกสมัยไปแล�ว  อีกท้ังผลงานวิจัยใน
ปIจจุบันก็มีการอ�างอิงผลงานในอดีตอยู*แล�ว  ยกเว�นว*าเรื่องท่ีทําการศึกษานั้นไม*มีการศึกษาวิจัยกัน
เลยในช*วงเวลา  4-5 ปUท่ีผ*านมา  จึงจําเป,นต�องอ�างอิงเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเก*ากว*า 5 ปUก็ได�  
ในทางตรงข�ามหากภายในระยะเวลาเพียง  1-2 ปUท่ีผ*านมามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ*ในเรื่องท่ี
ทําการศึกษา  ถึงแม�เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนั้นจะผลิตออกมาเพียง 2-3  ปUก็ถือว*าตกยุค
หรือไม*ทันสมัยแล�ว  ดังนั้นการเลือกเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องมาทบทวนจึงต�องพิจารณาในเรื่อง
ของความทันเหตุการณBด�วย แต*ท้ังนี้ผู�วิจัยควรเลือกและพิจารณาอย*างรอบคอบเพราะเอกสารเก*าบาง
เรื่องก็ยังใช�ได�ดีอยู* 
 3.  ความเช่ือถือได�  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท่ีจะนํามาทบทวนนั้นควรมีความเชื่อถือ
ได�ของเนื้อหาสาระในเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนั้น ๆ  เช*น  ความเชื่อถือได�ของผู�เขียน  ซ่ึงอาจ
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พิจารณาได�จากคุณวุฒิ  ประสบการณB ความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีเขียน  เป,นต�น  นอกจากนี้อาจ
พิจารณาจากแหล*งผลิต  เช*น  ในกรณีเป,นวารสารก็ควรจะมี  Peer  Review  ซ่ึงหมายถึง 
กระบวนการของวารสารวิชาการ  (Scholarly  Journals)  ท่ีให�มีคณะผู�เชี่ยวชาญในแต*ละสาขาเป,น
ผู�พิจารณาตรวจสอบ  อ*านบทความ  และตัดสินว*า  บทความดังกล*าวเป,นท่ียอมรับ  (Accept)  หรือ
ปฏิเสธ  (Reject)  หรือให�กลับไปปรับปรุงแก�ไข  (Revise)  ก*อนรับรองให�ลงตีพิมพBในวารสารนั้นได�  
ท้ังนี้เพ่ือเป,นการควบคุมคุณภาพของบทความ  และรับประกันว*าผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพB
เผยแพร*นั้น  เป,นผลงานท่ีดีและมีคุณภาพ  ผ*านการตรวจสอบจากคณะผู�เชี่ยวชาญและถือว*าได�รับ
ความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ  
 
การจดบันทึกผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 การจดบันทึกเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเป,นการจดบันทึกประเด็นท่ีสําคัญๆ ท่ีเก่ียวข�อง
กับเรื่องท่ีทําวิจัยเพ่ือความสะดวกในการค�นคว�าการเก็บรักษาและการจัดหมวดหมู* ของเรื่องในการจด
บันทึกสามารถทําได�หลากหลายวิธี เช*น บันทึกลงในบัตรแข็ง (Card) ขนาด 5x8 นิ้วหรือ 3x5 นิ้ว 
บันทึกด�วยสมุดบันทึกท่ีเรียงตัวอักษร ก – ฮ และในปIจจุบันสามารถนําไปบันทึกเก็บไว�ใน
คอมพิวเตอรB (นิภา ศรีไพโรจนB, 2531: 54-55, พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2547 : 59-61) ทําให�สามารถ
จัดเรียงและมีความสะดวกในการค�นคว�ารวดเร็วยิ่งข้ึนซ่ึงในการจดบันทึกควรจะต�องมีรายละเอียด
สําคัญๆดังต*อไปนี้  
 1.  หัวข�อเรื่อง (Title) ควรจดบันทึกไว�เพ่ือความสะดวกเวลาท่ีนําไปจัดเรียง หรือจัด
หมวดหมู*  ถ�าบันทึกลงในบัตรปกติจะบันทึกไว�มุมบนทางขวาของบัตร 
 2.  แหล(งท่ีมา (Source) สําหรับนําไปเขียนอ�างอิงไว�ในบรรณานุกรมควรจดบันทึกประเด็น
ท่ีสําคัญและบันทึกให�เป,นระเบียบ ดังนี้ 
 2.1  ตํารา ประกอบด�วย ชื่อผู�แต*ง ชื่อเรื่อง ครั้งท่ีพิมพB (ถ�ามี) สถานท่ีพิมพB หน*วยงาน 
(ถ�ามี)  
 2.2 วารสาร ประกอบด�วย ชื่อผู�เขียนบทความ (ปUพิมพB) ชื่อบทความ ชื่อวารสาร  ปUท่ี 
(ฉบับท่ี) เลขหน�า 
 2.3 วิทยานิพนธB/ปริญญานิพนธB/งานวิจัย ประกอบด�วย ชื่อผู�แต*ง (ปUพิมพB) ชื่อเรื่องชื่อ
ปริญญา ชื่อสาขาวิชา ชื่อคณะ และชื่อสถาบัน 
 2.4  ตํารา/บทความ/วารสารออนไลนBบนเว็บไซตBประกอบด�วย ชื่อผู�แต*ง/หน*วยงาน ปUท่ี
พิมพB ชื่อเรื่องพิมพB ครั้งท่ี. [ออนไลนB].สถานท่ี: สํานักพิมพB. ได�จาก: http://...[สืบค�นเม่ือ วันท่ีเดือนปU
ท่ีทําการสืบค�น]  
 ท้ังนี้ในการเขียนแหล*งท่ีมาควรศึกษารูปแบบของบรรณานุกรมหรือการเขียนอ�างอิง ท่ี
หน*วยงานหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆได�กําหนดไว�  เพราะแต*ละหน*วยงานหรือมหาวิทยาลัยนั้นก็อาจจะใช�
รูปแบบท่ีแตกต*างกันไป 
 3. ข�อความของเอกสารต(างๆท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�า อาจจะใช�วิธีเดียวหรือหลายๆวิธี
ร*วมกันก็ได�ซึ่งวิธีการบันทึกมีอยู*หลายวิธีดังนี้ 
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 3.1  แบบอัญพจนBเป,นการคัดลอกข�อความจากเอกสารต�นฉบับแล�วใส*เครื่องหมาย
อัญประกาศ“....” เพ่ือแสดงให�เห็นว*าเป,นถ�อยคําของผู�อ่ืนซ่ึงการบันทึกแบบนี้ต�องใช�ความระมัดระวัง
ในการคัดลอกให�ถูกต�องทุกตัวอักษรตามต�นฉบับเดิม 
 3.2 แบบถอดความเป,นการถอดความจากเรื่องท่ีศึกษามาเป,นสํานวนของผู�บันทึกเองโดย
การเรียบเรียงใหม*แต*ยังคงเนื้อหาของข�อมูลต�นฉบับเดิม   งานแปลต*างประเทศก็ถือว*าเป,นการถอด
ความได�เช*นกัน 
 3.3 แบบสรุปย*อความ เป,นการสรุปข�อความท่ีอ*านให�สั้นลง  สรุปเฉพาะใจความท่ีสําคัญๆ
อาจใช�สํานวนของตนเองก็ได�แต*ต�องได�ใจความตามต�นฉบับเดิม 
 3.4 แบบวิจารณB  เป,นการสรุปความคิดเห็นของตนเองจากเรื่องท่ีอ*านเพ่ือเปรียบเทียบ
วิจารณBข�อเท็จจริงสนับสนุนโต�แย�ง หรือสรุปความเห็นเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ 
 
 กรณีข�อความจากเอกสารท่ีเป-นผลงานวิจัย  ควรบันทึกในประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 
  1.ระบุบรรณานุกรม ควรเขียนบรรณานุกรมของเอกสารหรืองานวิจัยท่ีผู�วิจัยได�ทํา
การทบทวนให�ถูกต�องและชัดเจนไว� โดยส*วนใหญ*จะทําการบันทึกไว�ในบรรทัดแรกของการบันทึก 
  2. ระบุเรื่องวิจัย รวมท้ังจุดมุ*งหมายและสมมติฐานการวิจัย 
  3. ระบุขอบเขตของการวิจัย โดยระบุแหล*งข�อมูลท่ีใช�ในงานวิจัยนั้น เช*น  ประชากร  
กลุ*มตัวอย*างและขอบเขตของเนื้อหา  เป,นต�น 
  4. การดําเนินการวิจัย ในส*วนนี้ให�ระบุระเบียบวิธีการวิจัย  เครื่องมือท่ีใช�  สถิติท่ีใช�
และการวิเคราะหBข�อมูล  เป,นต�น 
  5. ผลการวิเคราะหBและสรุปผล ในส*วนนี้ให�ระบุผลการวิเคราะหBข�อมูลและสรุป
ผลการวิจัย 
  การจดบันทึกควรทําภายหลังจากท่ีได�อ*านและพิจารณาเลือกเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องนั้นๆแล�ว  จากนั้นจึงนํามาจัดเก็บไว�ในบัตรสมุดบันทึก  หรือคอมพิวเตอรB  เพ่ือให�เป,น
หมวดหมู*เดียวกัน  หรือจัดเรียงตามความสะดวกของผู�วิจัยโดยอาจจะบันทึกเก็บไว�ในโปรแกรม 
Microsoft Excel เพราะมีความสะดวกในการจัดเรียงข�อ 
 

การจัดทําแบบสรุปเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย 

 การจัดทําแบบสรุปเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยมีความสําคัญอย*างยิ่งต*อการทําวิจัย  
เนื่องจากเป,นการแสดงให�เห็นถึงการศึกษาแนวคิดทฤษฎี  วิธีดําเนินการวิจัย รวมถึงตัวแปรต*างๆ ท่ีมี
ความเก่ียวข�องกับประเด็นปIญหาท่ีกําลังจะทําวิจัยอย*างรอบครอบแล�วอันจะนําไปสู*แนวทางใหม*ๆใน
การศึกษาหรือสร�างสมมติฐานการวิจัยท่ีเหมาะสมต*อไปโดยเอกสารท่ีนํามาสรุปจะต�องมีประเด็นท่ี
สําคัญๆดังนี้ 
 1. มีความสอดคล�องกับปIญหาท่ีกําลังจะทําวิจัย 
 2. มีความสอดคล�องกับแนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาใช�ในการวิจัย 
 3. มีความสอดคล�องกับตัวแปรท่ีทําการศึกษาเพราะการสรุปเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับตัวแปร
ต*างๆจะทําให�ผู�วิจัยได�แนวทางในการสร�างนิยามศัพทBเฉพาะท่ีจะนําไปใช�ในงานวิจัยของตนเองต*อไป 
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 4. มีความสอดคล�องกับวิธีดําเนินการวิจัยได�แก*เทคนิคการสร�างเครื่องมือเทคนิคในการเก็บ
รวบรวมและการใช�สถิติวิเคราะหBข�อมูล 
 ท้ังนี้เอกสารท่ีไม*เก่ียวข�องกับการทําวิจัยไม*ควรจะนํามาเขียนไว�เพราะจะทําให�เกิดความ
สับสนกับบุคคลอ่ืนๆเม่ือได�อ*านงานวิจัยฉบับสมบูรณBแล�วทําให�เกิดคําถามว*าผู�วิจัยศึกษาเอกสารเรื่องนี้
เพ่ืออะไรนําไปใช�ประโยชนBในข้ันตอนใดเพราะไม*มีความเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีทําการศึกษา  นั่นคือไม*
สามารถนํามาใช�ประโยชนBได�ทําให�เล*มรายงานการวิจัยมีความหนาเกินความจําเป,นดังนั้นนักวิจัยจึง
ควรตระหนักถึงข�อนี้ด�วย 

การจัดทําแบบสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย  

 การจัดทําแบบสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง มีจุดมุ*งหมายเพ่ือแสดงให�เห็นถึงผลการวิจัยต*างๆ ท่ี
นักวิจัยคนอ่ืนๆ ได�ทําการวิจัยไว�แล�ว และมีความเก่ียวข�องกับประเด็นปIญหาท่ีกําลังจะทําวิจัย อาจจะ
มีลักษณะเก่ียวข�อง ขัดแย�ง หรือสนับสนุน ซ่ึงการศึกษาในส*วนนี้จะช*วยให�ผู�ศึกษาเกิดความรู�ความ
เข�าใจในเรื่องต*างๆ ท่ีจะทําการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เช*น แนวคิด ทฤษฎี ปIญหาการวิจัย ซ่ึงประเด็น
ต*างๆ จะนําไปสู*แนวทางใหม*ๆ ในการศึกษา หรือสร�างสมมติฐานการวิจัยท่ีเหมาะสมต*อไป ในการ
เขียนสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องจะเขียนไว�ในบทไหนของงานวิจัย ก็ข้ึนอยู*กับรูปแบบของหน*วยงานนั้นๆ 
แต*โดยท่ัวไปในปIจจุบันจะเขียนไว�ในบทท่ี 2 โดยมีประเด็นท่ีสําคัญดังนี้  
 1.  ชื่อของผู�วิจัยหรือคณะผู�วิจัย  
 2.  ชื่อเรื่อง/ประเด็นปIญหาการวิจัย  
 3.  วัตถุประสงคB/จุดมุ*งหมายของการวิจัย  
 4.  วิธีดําเนินการวิจัย ได�แก* เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ประชากรและกลุ*มตัวอย*าง ตัวแปร 
และสถิติท่ีใช�ในการวิจัย  
 5.  ผลการวิจัย 
 นอกจากนี้ ผู� ศึกษาอาจจะใช�วิธีการจดบันทึกในประเด็นท่ีพบความคลาดเคลื่อนหรือ
ข�อเสนอแนะต*างๆ ท่ีน*าสนใจในงานวิจัยท่ีได�ทําการศึกษาไว� เพ่ือเป,นแนวทางในการลดความคลาด
เคลื่อนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในงานวิจัยของตนเอง และแนวทางในการศึกษาประเด็นต*างๆ เพ่ิมเติมงานวิจัย
ของตนเองให�มีความสมบูรณBยิ่งข้ึน 
 
การนําเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

ในการนําเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเป,นข้ันตอนสุดท�ายของการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท่ีดี  ผู�วิจัยควรยึดแนวปฏิบัติดังนี้
(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2547 : 61-62,ไพศาล วรคํา.2550 : 52-55) 

1. ควรเรียบเรียงออกมาตามตัวแปรท่ีระบุไว�ในประเด็นการศึกษา หรือวัตถุประสงคBหรือ
สมมติฐานการวิจัย  ซ่ึงผู�วิจัยได�ประมวล  สังเคราะหBและคัดสรรแล�ว 
 2. จัดลําดับหัวข�อให�เข�าใจง*าย  ผู�วิจัยจะต�องวางแผนกําหนดหัวข�อท่ีจะนําเสนอ  โดย
คํานึงถึงลําดับความเชื่อมโยงสัมพันธBกันของหัวข�อ  ส*วนใดท่ีต�องนําเสนอก*อนหรือหลัง และภายใต�
หัวข�อท่ีนําเสนอนั้นมีหัวข�อย*อยหรือประเด็นอะไรบ�าง 
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 3. ความเชื่อมโยงระหว*างหัวข�อ  ผู�วิจัยจะต�องผสมผสานเนื้อหาสาระท่ีจะนําเสนอเข�าด�วยกัน
ในแต*ละหัวข�อ  โดยพิจารณาความเชื่อมโยงของสาระระหว*างย*อหน�าต*างๆ  และระหว*างหัวข�อ  ให�
เนื้อหามีความเชื่อมโยงสัมพันธBกัน 
 4. นําเสนอในเชิงสรุปวิพากษB  ผู�วิจัยควรแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษBวิจารณBเก่ียวกับคุณค*า
หรือข�อจํากัดของทฤษฎี  แนวคิดและผลการวิจัยในอดีต  ท่ีเก่ียวข�องกับตัวแปร  เนื้อหาสาระและ
ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช�ในการศึกษาในประเด็นนั้นๆ  โดยนําเสนอไว�ในท่ีเดียวกัน  เพ่ือให�เห็นว*าตัวแปรใน
ประเด็นเหล*านั้นมีใครศึกษามาบ�าง  ใช�ทฤษฎี  แนวคิดและระเบียบวิธีใดในการศึกษา  มีข�อค�นพบ
ข�อสนับสนุนหรือข�อโต�แย�งอย*างไรบ�าง  และมีอะไรบ�างท่ีควรแก*การศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม  การนําเสนอ
ในเชิงวิพากษBวิจารณBนี้จะแสดงให�เห็นถึงวิจารณญาณของผู�วิจัยหรือระดับความเป,นนักวิชาการของ
ผู�วิจัยท่ีรู�จักคิด  พินิจวิเคราะหB  มิใช*รู�เพียงแต*นําเอาผลงานของผู�อ่ืนมาใช�เท*านั้น 
 5. นําเสนอในเชิงบูรณาการ  ไม*ควรแยกเป,นรายชิ้นหรือแยกเป,นหมวด  เนื่องจากงานวิจัย
ส*วนใหญ*จะนําแนวคิดและทฤษฎีต*างๆ  มาใช�ร*วมกัน  การแยกหมวดหมู*จะทําให�การอ�างอิงซํ้าซ�อน  
การนําเสนอผลการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องจึงควรมุ*งไปท่ีสาระสําคัญของตัวแปรท่ี
ศึกษาเป,นหลัก 
 6. ลําดับเรื่องตามกาลเวลา  ผู�วิจัยควรนําเสนอโดยคํานึงถึงความต*อเนื่องของการสั่งสม    
องคBความรู�ในเรื่องนั้นๆ  ต้ังแต*แรกเริ่มเป,นลําดับจนถึงปIจจุบัน  แสดงให�เห็นวิวัฒนาการของ        
องคBความรู�ในเรื่องนั้นๆ 
 7. ใช�ภาษาเขียนท่ีถูกต�องและสื่อความได�ชัดเจน 
 8. ในระหว*างดําเนินการวิจัย  ควรมีการศึกษาค�นคว�าและติดตามความก�าวหน�าของ          
องคBความรู�ท่ีเก่ียวข�องอย*างต*อเนื่อง  เพราะอาจมีผลงานวิจัยท่ีผลิตออกมาในระยะหลัง  ซ่ึงถ�ามีผู�วิจัย
ควรได�นํามาปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมให�ได�ความรู�ท่ีเก่ียวข�องท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุด 
 9. ไม*ควรนําเอาผลการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องของผู�อ่ืนมาเสนอ  โดยทํา
เหมือนกับว*าผู�วิจัยได�ทําการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องด�วยตนเอง  ซ่ึงเป,นการผิด
จริยธรรมทางวิชาการอย*างร�ายแรง 
 10.  ควรทบทวนสิ่งท่ีได�เขียนไว�  เม่ือเขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเสร็จแล�ว  ควรนํา
กลับมาทบทวนอีกหลายๆ  ครั้ง  เพ่ือปรับปรุงถ�อยคําหรือปรับลําดับประเด็นในการนําเสนอ เพ่ือให�
เกิดความเข�าใจง*าย  ซ่ึงการทบทวนนี้ควรทําเสมือนกับการอ*านผลงานของคนอ่ืน  โดยอาจจะท้ิง
ระยะเวลาหลังจากเขียนเสร็จสิ้นแล�วอย*างน�อย  1  สัปดาหB เพ่ือให�ลืมความคิดเดิมก*อน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 สิ่งสําคัญท่ีผู�วิจัยได�จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องก็คือ  กรอบแนวคิด        
ในการวิจัย  (Conceptual Framework)  ซ่ึงถือว*าเป,นแก*นสารของเรื่องท่ีจะทําวิจัยในการ
ดําเนินการวิจัยเรื่องใดๆ ก็ตาม  ต�องมีพ้ืนฐานท่ีมาท่ีจะช*วยอธิบายความเชื่อมโยงระหว*าง
ปรากฏการณBหรือตัวแปรต*างๆ  ท่ีสนใจศึกษา  พ้ืนฐานดังกล*าวนี้ก็คือทฤษฎีท่ีอยู*ข�างหลังการวิจัย
นั่นเอง  การนําทฤษฎีดังกล*าวมาสร�างแบบจําลอง (Model) ท่ีแสดงถึงความสัมพันธBระหว*างทฤษฎี
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ต*างๆ  รวมท้ังข�อค�นพบจากการวิจัยท่ีผ*านมา  กับสิ่งท่ีผู�วิจัยต�องการศึกษา  เราเรียกว*า “กรอบเชิง
ทฤษฎี” (Theoretical  Framework)  ในการวิจัย   
 
แหล(งท่ีมาของกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องครบทุกประเด็นนั้นจะต�องศึกษาจากแหล*งข�อมูล
ดังต*อไปนี้ (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุB,2546 : 79-81, พัชรา  สินลอยมา, 2551: 2) 

1. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  เป,นการศึกษาผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ถูกต�อง น*าเชื่อถือ  เพ่ือให�
ได�มาซ่ึงกรอบแนวคิดท่ีรัดกุม มีเหตุมีผลผู�วิจัยควรท่ีจะต�องศึกษาทฤษฎีต*างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นท่ี
ศึกษา   หรือเป,นการศึกษางานวิจัยท่ีผู�อ่ืนได�ทํามาแล�วมีประเด็นตรงกับประเด็นท่ีเราต�องการศึกษา 
หรือมีเนื้อหา หรือตัวแปรบางตัวท่ีต�องการศึกษารวมอยู*ด�วย  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนั้นอาจจะไม*ได�อยู*ใน
สาขาทางการศึกษาเท*านั้น แต*อาจจะอยู*ในสาขาอ่ืนๆ ด�วย  ดังนั้นผู�วิจัยควรมุ*งศึกษาว*าผู�ท่ีได�ทําวิจัย
มาแล�วมองเห็นว*าตัวแปรใดมีความสําคัญหรือไม*อย*างไรกับปรากฏการณB หรือประเด็นท่ีเราต�องการ
ศึกษา  หรือบางตัวแปร อาจจะไม*เก่ียวข�อง แต*ผู�วิจัยไม*ควรตัดท้ิงเพราะสามารถนํามาศึกษาวิเคราะหB
เพ่ือยืนยันต*อไปว*ามีหรือไม*มีความสําคัญในกลุ*มประชากรท่ีศึกษาอยู* 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง  เป,นการศึกษาทฤษฎีท่ีคาดว*าน*าจะมีส*วนเก่ียวข�องกับตัวแปรท่ี
ต�องการศึกษาท้ังหมด  จะทําให�ได�ความถูกต�อง ชัดเจนของตัวแปรเพ่ิมข้ึน หรือเป,นการศึกษา
ความสัมพันธBระหว*างตัวแปรกับปรากฏการณBต*างๆในเชิงเหตุและผลท่ีมีฐานจากทฤษฎีส*งผลให�
งานวิจัยท่ีศึกษามีความชัดเจน และมีเหตุมีผลน*าเชื่อถือ   ไม*ว*าจะอยู*ในสาขาการศึกษา  สาขา
วิทยาศาสตรB หรือสาขาทางสังคมศาสตรBอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพราะไม*เพียงแต*จะได�ตัวแปรต*างๆ เท*านั้นยังได�
ความรู�เก่ียวกับความสัมพันธBระหว*างตัวแปรกับปรากฏการณBท่ีศึกษาอย*างมีเนื้อหาสาระคําอธิบาย
หรือข�อสรุปต*างๆท่ีได�จากการวิเคราะหBหรือสรุปผลจะได�มีความหนักแน*นในเชิงทฤษฎีดังนั้นการศึกษา
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องนอกจากจะชี้ให�เห็นถึงตัวแปรใดสําคัญและมีความสัมพันธBกันอย*างไรแล�วยังทําให�
กรอบแนวคิดในการวิจัยมีแนวทางท่ีชัดเจนและมีเหตุผล 

3. กรอบแนวคิดของผู�วิจัย  เป,นการนําเสนอกรอบแนวคิดท่ีสังเคราะหBข้ึนเองของผู�วิจัย
เพราะนอกจากการศึกษาผลงานวิจัยและทฤษฎีต*างๆท่ีเก่ียวข�องแล�วกรอบแนวคิดยังจะได�มาจาก
ความคิดและประสบการณBการทํางานของผู�วิจัยเองอีกด�วย          

รายละเอียดความสัมพันธBระหว*างแหล*งท่ีมาของกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังภาพท่ี 3.3  
 



การวิจัยทางการศึกษา 
 

55 

 

 
  

ภาพท่ี 3.3   ความสัมพันธBระหว*าง การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
กรอบแนวคิดของผู�วิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา : สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุB,2546 : 79-81 
 
หลักการในการสร�างกรอบแนวคิดในการวิจัย 

หลักสําคัญในการสร�างกรอบแนวคิดในการวิจัยทางการศึกษามีอยู*ด�วยกัน 4 ประการ      
(สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุB,2546 : 63-64, พัชรา  สินลอยมา, 2551 : 3) คือ 

1.  ความตรงประเด็น   เป,นกรอบแนวคิดท่ีตรงประเด็นของการวิจัย กล*าวคือมีความตรง
ประเด็นในด�านเนื้อหาซ่ึงพิจารณาได�จากเนื้อหาของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรท่ีใช�ควบคุมและระเบียบ
วิธีท่ีใช�ในการวิจัย ในกรณีท่ีมีแนวคิดหลายๆแนวตรงกับหัวข�อเรื่องท่ีผู�วิจัยต�องการศึกษาผู�วิจัยควร
เลือกแนวคิดท่ีตนเองคิดว*าตรงกับประเด็นท่ีต�องการศึกษามากท่ีสุด 

2.  ความง(ายและไม(สลับซับซ�อน  เป,นกรอบแนวคิดท่ีเลือกใช�กรอบท่ีง*ายแก*การเข�าใจ ไม*
ยุ*งยากซับซ�อนหากมีทฤษฎีหลายทฤษฎีท่ีจะนํามาใช�เป,นกรอบแนวคิดผู�ท่ีทําวิจัยควรเลือกทฤษฎีท่ี
ง*ายท่ีสุดท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณBท่ีต�องการศึกษาได�พอๆกัน 

3.  ความสอดคล�องกับความสนใจ  เป,นกรอบแนวคิดท่ีใช�ควรมีเนื้อหาเก่ียวกับตัวแปรหรือ
ความสัมพันธBระหว*างตัวแปรท่ีสอดคล�องกับความสนใจของผู�ท่ีจะทําการวิจัย 

4.  ความมีประโยชน#ต(อการปฏิบัติการวิจัย  เป,นกรอบแนวคิดท่ีสะท�อนถึงประโยชนBท่ี
สามารถนําไปใช�ในการปฏิบัติได�จริง 
วิธีการสร�างกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การสร�างกรอบแนวคิดในการวิจัยเป,นการสรุปโดยภาพรวมว*างานวิจัยนั้นมีแนวคิดท่ีสําคัญ
อะไรบ�างมีการเชื่อมโยงเก่ียวข�องกันอย*างไร มีความสัมพันธBกันอย*างไรผู�วิจัยต�องนําข�อมูลจากหลาย
แหล*งมาวิเคราะหB สังเคราะหBเพ่ือให�ได�ข�อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับปIญหาวิจัยจริงๆ สิ่งสําคัญคือผู�วิจัย
จําเป,นต�องศึกษาความรู�ในทฤษฎีนั้นๆ ให�มากพอทําความเข�าใจท้ังความหมายแนวคิดท่ีสําคัญของ
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สมมติฐานจนสามารถเชื่อมโยงในเชิงเหตุผลให�เห็นเป,นกรอบได�อย*างชัดเจนการเชื่อมโยงของแนวคิดนี้ 
บางท่ีเรียกว*า รูปแบบ (Model) (พัชรา  สินลอยมา, 2551 : 4) 

วิธีการสร�างกรอบแนวคิด กระทําได� 2 ลักษณะคือ 
1. โดยการสรุปประเด็นต*างๆจากข�อมูลท่ีผู�วิจัยได�ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง

ให�กระจ*าง 
2. กําหนดจากกรอบทฤษฎีท่ีมีใช� เป,นส*วนสําคัญในการศึกษาวิจัยในขอบเขตของเอกสาร

และงานวิจัยท่ีได�ศึกษา  
 

วิธีการนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู�วิจัยจะต�องเขียนแสดงความสัมพันธBของแนวคิดใน

การวิจัยของตนให�ชัดเจนในขอบเขตของเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาอาจเขียนไว�ก*อนหน�าส*วนของ
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง(ท�ายบทท่ี 1) หรือ ท�ายส*วนของการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง(ท�ายบทท่ี 2) ก็ได� โดยรูปแบบการเขียนอาจทําได� 4 ลักษณะ (ศิริชัย  กาญจนวาสี
,2545 :46, พัชรา  สินลอยมา, 2551 : 4) คือ 

1. การนําเสนอกรอบแนวคิดเชิงพรรณนา เป,นการเขียนแบบบรรยายต*อเนื่องกันโดยไม*แยก
หัวข�อ ความยาวของการเขียนประมาณ 1 หน�ากระดาษ  โดยจะเป,นการบรรยายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา
ว*ามีตัวแปรอะไรบ�าง  ตัวแปรมีความสัมพันธBกันอย*างไร  และมีทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
อะไรบ�างในการสนับสนุน  อย*างไรก็ตามในการนําเสนอแบบบรรยายนี้หากมีตัวแปรหลายตัวอาจทํา
ให�เกิดความสับสนและยากต*อการเข�าใจ 

2. การนําเสนอกรอบแนวคิดแบบจําลองหรือฟIงชันทางคณิตศาสตรB  เป,นการใช�สัญลักษณB
ทางคณิตศาสตรBในการแสดงแนวความคิด  ทฤษฎี  หรือความสัมพันธBระหว*างตัวแปรท่ีศึกษา  เช*น  
y=f(x)  

3. การนําเสนอกรอบแนวคิดแบบแผนภาพ   เป,นการเขียนกรอบแนวคิดเป,นแผนภูมิ แสดง
ความสัมพันธBและทิศทางระหว*างตัวแปรท่ีศึกษาเพ่ือให�เกิดภาพในการพิจารณาท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
ดังภาพท่ี 3.4  

 

            

ภาพท่ี 3.4  กรอบแนวคิดแบบแผนภาพ 
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   4. การนําเสนอกรอบแนวคิดแบบแผนภาพประกอบคําบรรยาย  เป,นการเขียนกรอบ

แนวคิดเป,นแผนภาพประกอบคําบรรยายเพ่ือให�เห็นภาพชัดเจนข้ึน ถ�ามีตัวแปรหลายตัว หรือตัวแปร
มีความสัมพันธBสลับซับซ�อน  กล*าวคือเป,นการผสมผสานกันหลายแบบในการเขียนกรอบแนวคิดการ
วิจัย  โดยเป,นการใช�วิธีมากกว*า  1 วิธีมานําเสนอเป,นการแสดงความสัมพันธBระหว*างทฤษฎีและกรอบ
แนวคิด 
 
 
บทสรุป 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เป,นการประมวล  สังเคราะหB  และสรุปองคB
ความรู�ในอดีตท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีจะทําการวิจัยมาใช�ให�เกิดประโยชนBในการสร�างกรอบแนวคิดของ
การวิจัย  ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัยท่ีจะนํามาใช�  การนําเสนอผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องควรเน�นความถูกต�อง  ครบถ�วน  โดยนําเสนอในแบบบูรณาการเชิงพรรณนา  การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องจะแสดงให�เห็นถึงความรอบรู�ในเรื่องท่ีศึกษาของผู�วิจัย  ตลอดจนบ*งชี้
ถึงคุณภาพของงานวิจัยด�วย  โดยสาระสําคัญท่ีต�องศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องการ
กําหนดขอบข*ายเรื่องท่ีต�องการศึกษาการสํารวจและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องการวาง
แผนการอ*าน การอ*านการเรียบเรียงเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงผู�วิจัยสามารถศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องได�ตลอดท้ัง ก*อนลงมือทําวิจัย  ระหว*างทําวิจัย และหลังการทําวิจัย  เพ่ือให�
ได�ข�อมูลหรือสารสนเทศท่ีใหม*และเป,นปIจจุบัน โดยแหล*งของเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องอาจมา
จากหลายแหล*ง เช*น ห�องสมุดของมหาวิทยาลัยต*าง ๆ   และ อินเทอรBเน็ต  เป,นต�น นอกจากนี้
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องยังช*วยให�ผู�วิจัย ได�กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  ช*วย
กําหนดกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวกับความสัมพันธBระหว*างตัวแปรท่ีจะศึกษาได�ชัดเจนยิ่งข้ึน 
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แบบฝPกหัดท�ายบทท่ี 3 
 

คําช้ีแจง    ให�ท*านตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให�มาพอสังเขป 
 
1. ให�สืบค�นจากคําสําคัญในสาขาท่ีตนเองศึกษาโดยใช�ฐานข�อมูลโครงการเครือข*ายห�องสมุด

ในประเทศของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห*งชาติ (วช.) 
 2. อธิบายความหมายของ “การสอนแบบร*วมมือ”  ท่ีได�จากการสืบค�น โดยทําการประมวล  
สังเคราะหBและสรุปจากความหมายท่ีสืบค�นได�อย*างน�อย 2 ความหมาย 
 3. จงระบุชื่อเว็บไซตBท่ีใช�ในการสืบค�นเนื้อหาสาระท่ีเป,นประโยชนBต*อการวิจัยท่ีเป,นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษมาอย*างละ 2 เว็บไซตB 
 4. จงสรุปงานวิจัยท่ีสนใจจํานวน  2 เรื่อง  ในประเด็นต*อไปนี้  ชื่อเรื่อง   จุดมุ*งหมายของ
การวิจัย ขอบเขตของการวิจัย เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะหBข�อมูล  ผลการวิจัย 
 5. จงเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนในเรื่องท่ีท*านสนใจมา 2 เรื่อง 
 6. จากแผนภาพต*อไปนี้จงให�เหตุผลประกอบว*าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
เป,นประโยชนBอย*างไรต*อการดําเนินการวิจัยทางการศึกษาพร�อมยกตัวอย*างพอสังเขป 

                                                    

        
 
  



บทที ่4 
 

ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย 
 
 ในการดําเนินการวิจัยใดๆหลังจากท่ีผู�วิจัยเลือกหัวข�อท่ีจะทําการศึกษา กําหนดป!ญหาการ
วิจัย และต้ังคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีเราสนใจจะศึกษาแบบคร+าว ๆ  ผู�วิจัยได�มีการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องจนมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องท่ีจะศึกษากระจ+างชัดแล�ว  เช+น ตัวแปรท่ีศึกษา 
ประชากรและกลุ+มตัวอย+าง  และระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย   กําหนดวัตถุประสงค/ในการวิจัย
และต้ังสมมติฐานการวิจัยท่ีเป1นแนวทางในการหาคําตอบป!ญหาการวิจัยต+อไป การต้ังสมมติฐานท่ีดี
นั้นต�องอาศัยคําศัพท/  คําอธิบาย  หรือความหมายเก่ียวกับตัวแปรและเง่ือนไขท่ีทําการศึกษา  คําหรือ
ข�อความเหล+านี้จะต�องมีความหมายเฉพาะในบริบทของป!ญหาท่ีศึกษา  ในบทนี้จะเป1นการนําเสนอ
เก่ียวกับความหมายของตัวแปรและตัวคงท่ีประเภทของตัวแปรมาตรวัดตัวแปรความหมายของ
สมมติฐาน ความสําคัญของสมมติฐาน แนวทางในการกําหนดสมมติฐานลักษณะของสมมติฐานท่ีดี 
และประเภทของสมมติฐานเพ่ือเป1นแนวทางให�ผู�วิจัยสามารถระบุตัวแปรและต้ังสมมติฐานได�อย+าง
เหมาะสมต+อไป 
 
ความหมายของตัวแปร 

 หากจะถามว+าทําไมจึงต�องทําการวิจัย  ในอีกแง+มุมหนึ่งก็อาจตอบได�ว+า  เพราะทุกสรรพสิ่งใน
โลกนี้มีการแปรเปลี่ยน  ไม+คงท่ี  ถ�าหากทุกสรรพสิ่งเป1นค+าคงท่ีก็คงไม+จําเป1นต�องทําการวิจัย ดังนั้น
เราจึงต�องรู�ความหมายของคําว+าตัวแปร โดยในท่ีนี้จะกล+าวถึงความหมายตามแนวคิดของนักวิชาการ
บางท+านดังนี้   

ตัวแปร (Variable)  หมายถึง  คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ  หรือสัญลักษณ/แทนคุณลักษณะ
หรือคุณสมบัติของสิ่งใดๆ  ท่ีสนใจศึกษา  โดยคุณลักษณะหรือคุณสมบัติหรือสัญลักษณ/นั้นมีค+าแปร
เปลี่ยนไปตามหน+วยท่ีทําการศึกษา  หรือ  “ตัวแปร  หมายถึง  สิ่งท่ีแปรค+าได�”  เช+น น้ําหนัก ส+วนสูง 
อายุ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสติป!ญญา เชื้อชาติ  เป1นต�น (Kerlinger, 1986: 27) 

ตัวแปร หมายถึง  คุณลักษณะ ข�อมูลท่ีแตกต+างกันของสิ่งของ หรือปรากฏการณ/หรือ
พฤติกรรมท่ีผู�วิจัยสนใจจะศึกษา  (Wiersma,2000 : 25)  
 ตัวแปร  หมายถึง  คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของหน+วยหรือปรากฏการณ/ท่ีผู�วิจัยสนใจจะ
ศึกษา ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนค+าได�ตามหน+วยหรือปรากฏการณ/นั้น ๆ  โดยท่ีสามารถวัดและ
สังเกตได� (สุวรรณา  ธุรโชติ,2541 :60) 
 ตัวแปร  หมายถึง  สัญลักษณ/ท่ีกําหนดข้ึนให�มีค+าท่ีแตกต+างกันต้ังแต+ 2  ค+าข้ึนไป  ตาม
ขอบเขตท่ีกําหนด  ถ�าสัญลักษณ/ใดมีค+าเดียวจะเรียกว+า  ตัวคงท่ี (Constant)  (นงลักษณ/  วิรัชชัย
,2543 : 162)  
 ตัวแปร  หมายถึง  ประเด็น คุณลักษณะท่ีผู�วิจัยต�องการจะศึกษา  ท่ีในการงานวิจัยใด ๆ   
ตัวแปรจะมีค+าท่ีสามารถแปรเปลี่ยนค+าได�ตามสถานการณ/หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดข้ึนท่ีจะได�จาก
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หลักการของเหตุผลท่ีผู�วิจัยได�ศึกษา  ทบทวนจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  และสามารถวัดค+า
ได�กรณีเป1นตัวแปรตาม  (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2558 : 76)  

  จากท่ีได�ศึกษาความหมายของตัวแปรและจากท่ีนักวิชาการได�ให�ความหมายดังกล+าว
ข�างต�น  ผู�เขียนจึงได�สรุปว+า ตัวแปร  หมายถึง  คุณลักษณะหรือปรากฏการณ/ต+างๆท่ีผู�วิจัยต�องการจะ
ศึกษาท่ีสามารถแปรเปลี่ยนค+าได�ตั้งแต+ 2 ค+าข้ึนไป  เช+น  วิธีการสอน   วิธีการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21  
ระดับการศึกษา  พฤติกรรมการเรียนรู�  ทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21  และ ผลการเรียนรู�  เป1นต�น   
และตัวแปรเป1นคุณลักษณะท่ีไม+สามารถแปรเปลี่ยนค+าได�ซ่ึงเรียกว+า  “ค+าคงท่ี” เช+น  การวิจัยเรื่อง
เรื่อง  การพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยโดยใช�การจัดการเรียนรู�แบบ
ร+วมมือเสริมด�วยการให�คําปรึกษา (มณีญา  สุราช, 2558 : 4) ในกรณีนี้ วิธีการการจัดการเรียนรู�  
ชนิดของสื่อ  ระดับชั้น  วิชา  เนื้อหา  ถือได�ว+าเป1นตัวคงท่ีส+วนระดับจิตวิทยาเชิงบวกเป1นสิ่งท่ีแปรผัน
ตามนักศึกษาแต+ละคนและเป1นผลมาจากตัวคงท่ี 

ประเภทของตัวแปร 

 ในการวิจัยสามารถจําแนกประเภทของตัวแปรได�หลายแบบโดยอาศัยเกณฑ/ในการจําแนก
ดังนั้นประเภทของตัวแปรจึงแตกต+างกันไปตามเกณฑ/ท่ีใช�ในการแบ+งประเภทและในท่ีนี้ได�สังเคราะห/
ตามเกณฑ/การแบ+งของนักวิชาการหลายท+านดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 31-33 ;ไพศาล วรคํา, 
2550: 62-65 ; สมประสงค/  เสนารัตน/, 2555: 42-45 ;สมชาย  วรกิจเกษมสกุล,2558:78-80) 

1. จําแนกตามบทบาทหน�าท่ีของตัวแปรสามารถจําแนกประเภทของตัวแปรได�ดังนี้ 
 1.1 ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระ (Independent  Variable)  หมายถึง ตัวแปรท่ีเกิด
ข้ึนมาโดยไม+ต�องมีตัวแปรอ่ืนเกิดข้ึนมาก+อนและเป1นตัวแปรท่ีเป1นสาเหตุท่ีก+อให�เกิดผลหรือก+อให�เกิด
การแปรผันของปรากฏการณ/  ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระเป1นชื่อท่ีใช�เรียกกันท่ัวๆ ไป  แต+ใน
งานวิจัยบางประเภทก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะในงานวิจัยประเภทนั้น  เช+น  ในการวิจัยเชิงทดลอง  ตัว
แปรนี้เรียกได�หลายอย+าง  ได�แก+  ตัวแปรทดลอง (Experimental Variable)  ตัวแปรจัดกระทํา  
(Manipulated Variable)  ตัวแปรกระทํา (Active  Variable)  ตัวแปรเง่ือนไข  (Condition  
Variable)  ตัวแปรสิ่งทดลอง (Treatment  Variable)  หรือตัวแปรสาเหตุ  (Cause  Variable)  ถ�า
เป1นการทดลองทางจิตวิทยาจะเรียกว+า  ตัวแปรสิ่งเร�า  (Stimulus  Variable)  ส+วนในการวิจัยท่ีใช�
เทคนิคการวิเคราะห/การถดถอย  (Regression  Analysis)  ตัวแปรนี้มีชื่อว+า  ตัวแปรพยากรณ/  หรือ
ตัวแปรทํานาย  (Predicted  Variable)  เป1นต�น 
 1.2 ตัวแปรตาม  (Dependent  Variable)  หมายถึง ตัวแปรท่ีมีค+าแปรเปลี่ยนไปอัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน  หรือเป1นผลของตัวแปรอ่ืนๆ  บางทีจึงเรียกว+า  ตัวแปรผล (Effect  
Variable) หรือในการวิจัยทางจิตวิทยาเรียกว+า  ตัวแปรตอบสนอง (Response  Variable)  ส+วนใน
การวิจัยท่ีใช�เทคนิคการวิเคราะห/การถดถอยเรียกตัวแปรนี้ว+า  ตัวแปรเกณฑ/ (Criteria  Variable) 
ตัวอย+างตัวแปรต�นและตัวแปรตามในงานวิจัยท่ีผู�เขียนได�ศีกษามา   เช+น 
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 งานวิจัยเรื่อง : การพัฒนายุทธศาสตร/การจัดการเรียนรู�คณิตศาสตร/โดยบูรณาการทฤษฎีการ
สร�างความรู�และทฤษฎีการเรียนรู�ของบรูเนอร/ เพ่ือเสริมสร�างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด
สร�างสรรค/ทางคณิตศาสตร/ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปtท่ี 6 (รสริน อะปะทัง, 2557: 8) 
 ตัวแปรต�น  คือ   การจัดการเรียนรู�คณิตศาสตร/โดยบูรณาการทฤษฎีการสร�างความรู�และ
ทฤษฎีการเรียนรู�ของบรูเนอร/ 
 ตัวแปรตาม  คือ  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร/ 
                                2. ความคิดสร�างสรรค/ทางคณิตศาสตร/  
 งานวิจัยเรื่อง : ผลของรูปแบบการสอนมโนทัศน/เสริมด�วยเกมการศึกษาท่ีมีต+อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต+อการเรียนคณิตศาสตร/ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปtท่ี 6 (วิมล         
ธรรมโรเวศน/, 2558 : 6)  
 ตัวแปรต�น   คือ   รูปแบบการสอนมโนทัศน/เสริมด�วยเกมการศึกษา 
 ตัวแปรตาม  คือ   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร/ 
                              2. เจตคติต+อการเรียนคณิตศาสตร/    
 1.3  ตัวแปรแทรกซ-อน(Extraneous  Variable)  หมายถึงตัวแปรท่ีส+งผลต+อตัวแปรท่ีเรา
ศึกษา  โดยท่ีเราสามารถควบคุมได�  แต+หากควบคุมไม+ดีตัวแปรนี้ก็จะส+งผลต+อตัวแปรท่ีเราศึกษา  ซ่ึง
ถ�าส+งผลในทางท่ีเพ่ิมอิทธิพลระหว+างตัวแปรท่ีศึกษาเรียกว+า  ตัวแปรดัน (Distorter  Variable)  แต+
ถ�าส+งผลในทางท่ีลดอิทธิพลระหว+างตัวแปรท่ีศึกษาเรียกว+า  ตัวแปรกด  (Suppresser  Variable)  
ตัวอย+างเช+น  ในกรณีท่ีเราศึกษาความสัมพันธ/ระหว+างตัวแปร  X  กับตัวแปร  Y  ถ�าความจริงแล�ว   
ตัวแปร  X  กับตัวแปร  Y  ไม+มีความสัมพันธ/กัน  แต+ตัวแปร  Z  ซ่ึงเป1นตัวแปรแทรกซ�อนส+งผลให�  
ตัวแปร  X  กับตัวแปร  Y  มีความสัมพันธ/กัน  ในกรณีนี้เรียกตัวแปร  Z  ว+า  ตัวแปรดัน  แต+ถ�าความ
เป1นจริงตัวแปร  X  กับตัวแปร  Y  มีความสัมพันธ/กัน  แต+ตัวแปร  Z  ส+งผลให�ตัวแปร  X  กับตัวแปร  
Y  ไม+มีความสัมพันธ/กันหรือส+งผลให�ตัวแปร  X  กับตัวแปร  Y  มีความสัมพันธ/กันน�อยลง  ในกรณีนี้
เรียกตัวแปร  Z  ว+า  ตัวแปรกด  เป1นต�น  แต+ถ�าหากเราสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ�อนได�ดี  ก็จะ
เรียกตัวแปรชนิดนี้ว+า  ตัวแปรควบคุม  (Control  variable)  หรือตัวแปรกลาง (Moderator  
variable) 

นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอ่ืนท่ีผู�วิจัยไม+ได�มุ+งศึกษาโดยตรง แต+เป1นตัวแปรท่ีอาจมีผลกระทบต+อ
ตัวแปรตามได� ตัวแปร นี้เรียกว+า ตัวแปรเกิน หรือ ตัวแปรแทรกซ�อน (Extraneous Variable) หรือ
ตัวแปรควบคุม (Control Variable) ผู�วิจัยจะต�องทราบว+ามีตัวแปรใดบ�างท่ีมีผลกระทบต+อตัวแปร
ตามและหาวิธีการควบคุมอิทธิพลจากตัวแปรแทรกซ�อนเหล+านี้ 
  ตัวแปรเกินนี้อาจเกิดข้ึนจากแหล+งต+างๆ ดังนี้ 

1.3.1 เกิดจากกลุ+มประชากรหรือกลุ+มตัวอย+าง เป1นตัวแปรท่ีเกิดข้ึนของกลุ+ม
ประชากรหรือกลุ+มตัวอย+างท่ีมีมาก+อนจะมีการดําเนินการวิจัย เช+น อายุ เพศ ระดับสติป!ญญา ความ
ถนัด      เชื้อชาติ บุคลิกภาพ สภาพครอบครัว เป1นต�น  

1.3.2. เกิดจากวิธีดําเนินการทดลอง และการทดสอบในการวิจัยเชิงทดลอง เช+น 
ความผิดพลาดในวิธีดําเนินการ คุณภาพเครื่องมือท่ีใช�ทดสอบ เวลาท่ีใช�ทดสอบ เป1นต�น 
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      1.3.3 เกิดจากแหล+งภายนอกหรือสิ่งแวดล�อม เช+น เสียงรบกวน สถานการณ/ท่ี
ไม+เหมาะสมและมีตัวแปรอีกประเภทหนึ่งท่ีอาจมีผลกระทบต+อตัวแปรตาม แต+เราไม+อาจรู�ได�ล+วงหน�า
ว+าจะเกิดข้ึนหรือไม+จึงไม+สามารถควบคุมได� ตัวแปรเหล+านี้เรียกว+า ตัวแปรสอดแทรก (Intervening 
Variable) เช+น ภาวะสุขภาพ ความวิตกกังวล ความต่ืนเต�น ความโกรธ แรงจูงใจ เป1นต�น 
  1.4  ตัวแปรสอดแทรก(Intervening  Variable)  หมายถึง ตัวแปรท่ีส+งผลร+วมกับ
ตัวแปรอิสระไปยังตัวแปรตาม  โดยท่ีเราไม+สามารถควบคุมหรือขจัดตัวแปรนี้ออกได�  เนื่องจากเป1น 
ตัวแปรทางจิตวิทยาของแต+ละบุคคล  เป1นตัวแปรท่ีไม+สามารถสังเกตหรือวัดหรือจัดกระทําใด ๆ  ได�  
และอาจเกิดข้ึนได�ในทุก ๆ  ขณะท่ีทําการวิจัย  เช+น  ความเครียด  ความวิตกกังวลของกลุ+มตัวอย+าง
ในขณะทําการสอบ  เป1นต�น  บางครั้งก็เรียกตัวแปรนี้ว+า  ตัวแปรรบกวน (Nuisance  Variable) 
  1.5  ตัวแปรนํา (Antecedent  Variable)  หมายถึง ตัวแปรท่ีเกิดข้ึนก+อนตัวแปรท่ี
ผู�วิจัยทําการศึกษา  และเป1นตัวแปรท่ีมีผลหรือมีความสัมพันธ/กับตัวแปรท่ีทําการศึกษาด�วย  เช+น  
ผู�วิจัยต�องการศึกษาอิทธิพลของวิธีสอนท่ีมีต+อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แต+นักเรียนมีพ้ืนฐานแรงจูงใจ
ในการเรียนแตกต+างกัน  ซ่ึงเป1นตัวแปรท่ีเกิดข้ึนก+อนตัวแปรท่ีผู�วิจัยทําการศึกษา  และพ้ืนฐาน
แรงจูงใจนี้จะส+งผลต+อรูปแบบการเรียนรู�ของนักเรียน  นั่นคือ  พ้ืนฐานแรงจูงใจจะมีผลต+อวิธีสอน  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด�วย  ดังนั้นหากไม+มีการควบคุมก็จะส+งผลให�ตีความผลการวิจัยผิดพลาด
ได� 
 2.  จําแนกตามผลการวัดโดยท่ัวไป  จําแนกเป1น 2 ประเภทดังนี้ 
 2.1 ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) หรือตัวแปรไม+ต+อเนื่อง (Discrete 
Variable) เป1นตัวแปรท่ีวัดออกมาในรูปของคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ เช+น เพศสามารถวัดออกมาได�
ในรูปของคุณลักษณะเป1นเพศชายและเพศหญิง หรือสถานภาพสมรสสามารถวัดออกมาได�ในรูป
คุณลักษณะเป1นโสด  สมรส และหม�าย เป1นต�น ตัวแปรประเภทนี้ไม+สามารถให�ค+าออกมาเป1นตัวเลข
ได�แต+สามารถแทนคุณลักษณะท่ีวัดออกมาด�วยตัวเลขได�และมักจะแทนด�วยตัวเลขท่ีเป1นจํานวนเต็ม
เช+น เพศชายแทนด�วย 1 เพศหญิงแทนด�วย 2 และตัวเลขดังกล+าวไม+สามารถนํามาบวกลบคูณหรือ
หารกันได�เพราะไม+สามารถแปลความหมายได�จึงเป1นเพียงตัวเลขท่ีใช�แทนตัวแปรท่ีทําการศึกษา
เท+านั้น 
 2.2 ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) หรือตัวแปรต+อเนื่อง (Continuous 
Variable) เป1นตัวแปรท่ีวัดออกมาในรูปของปริมาณหรือตัวเลขท่ีมีหน+วยกํากับเป1นได�ท้ังตัวเลขท่ีเป1น
จํานวนเต็มและทศนิยมเช+นคะแนนสอบของนักเรียนห�องม.6/3 นักเรียนเลขท่ี 9 ได�คะแนน 40 
คะแนน  เลขท่ี 19 ได�คะแนน 40.5 คะแนน หรือ น้ําหนักของนักเรียนห�องม.6/3 นักเรียนเลขท่ี 5 
หนัก 51.50 กิโลกรัม เลขท่ี 12 หนัก 56.35 กิโลกรัม เป1นต�น และตัวเลขดังกล+าวเม่ือนําไปบวกลบ
คูณหรือหารแล�วสามารถแปลความหมายได� 
 3. จําแนกตามภาวะแทรกซ-อนเป7นตัวแปรแทรกซ-อนหรือตัวแปรเกิน (Extraneous 
Variable) เป1นตัวแปรอิสระท่ีไม+อยู+ในขอบข+ายของการศึกษาแต+มีผลต+อตัวแปรตามท่ีมุ+งศึกษา
โดยท่ัวไปแบ+งออกเป1น 3 ประเภทดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550: 17-18) 
 3.1 ตัวแปรปรับ (Moderator Variable) เป1นตัวแปรท่ีส+งผลต+อตัวแปรตามร+วมกันกับตัว
แปรอิสระ หรือ ตัวแปรอิสระกับตัวแปรปรับมีปฏิสัมพันธ/กัน (Interaction) ดังภาพท่ี 4.1 
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        X                             Y 
 
 
                      Z 

              X : ตัวแปรอิสระ 
              Y : ตัวแปรตาม 
              Z : ตัวแปรปรับ 

 

ภาพท่ี 4.1  ตัวแปรปรับ (Moderator Variable) 

 3.2 ตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) เป1นตัวแปรท่ีเป1นผลของตัวแปรอิสระ
และเป1นเหตุของตัวแปรตาม ถ�าไม+มีตัวแปรสอดแทรกเกิดข้ึนมาค่ันกลางระหว+างตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม ตัวแปรอิสระก็จะไม+ส+งผลต+อตัวแปรตาม ดังภาพท่ี 4.2  

 
     X                  Z                  Y               

              X : ตัวแปรอิสระ 
              Y : ตัวแปรตาม 
              Z : ตัวแปรสอดแทรก 

 

ภาพท่ี 4.2  ตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) 

 3.3  ตัวแปรกดดัน (Suppressor Variable) เป1นตัวแปรท่ีกดดันให�ตัวแปรอิสระส+งผล
ต+อตัวแปรตาม หากไม+นําเอาตัวแปรกดดันเข�าศึกษาด�วย จะไม+พบอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมีต+อตัว
แปรตาม ดังภาพท่ี 4.3 
 
    Z                    X                   Y 
 

              X : ตัวแปรอิสระ 
              Y : ตัวแปรตาม 
              Z : ตัวแปรกดดัน 

 

ภาพท่ี 4.3  ตัวแปรกดดัน (Suppressor Variable) 
 
มาตรวัดตัวแปร 

 การวัด (Measurement) เป1นการกําหนดจํานวนหรือค+าให�กับคนสัตว/สิ่งของหรือ
ปรากฏการณ/ด�วยวิธีการและหลักเกณฑ/ท่ีตกลงกันไว�และยอมรับร+วมกันและมาตราวัดตัวแปรจําแนก
ได�เป1น 4 ระดับดังนี้ (สมนึก  ภัททิยธนี, 2555: 14-15) 

1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale)เป1นมาตราวัดท่ีใช�กับข�อมูลท่ีมีลักษณะผิวเผิน 
ค+อนข�างหยาบ หรือไม+ละเอียดถ่ีถ�วนเพราะเป1นเพียงการเรียกชื่อ ( Naming ) หรือจําแนกชนิด หรือ
ให�สัญลักษณ/กับสิ่งต+างๆ เท+านั้น  เช+น การจําแนกคนเป1น เพศ ชาย – หญิง นับถือศาสนา พุทธ – 
คริสต/ – อิสลาม นอกจากนี้ยังจําแนกโดยสมมุติข้ึนเองในหมู+คณะของตน แต+ไม+ใช�ลักษณะประจําตัว 
เช+น หมายเลขนักฟุตบอล หรือหมายเลขโทรศัพท/ หรือทะเบียนรถ ฯลฯ ซ่ึงตัวเลขเหล+านี้ไม+สามารถ
เปรียบเทียบกันได� หรือบอกปริมาตรมากน�อย หรือมีค+าสูง ตํ่าแต+อย+างใดหรือกล+าวได�ว+า ตัวเลข
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เหล+านี้ไม+มีความหมายเชิงปริมาณ เช+น จะเปรียบเทียบว+านักฟุตบอลหมายเลข 9 เก+งกว+าหมายเลข 5 
ย+อมไม+ได� ดังนั้น จึงสามารถนําตัวเลขเหล+านี้มา บวก ลบ คูณ หาร ได� 

วิธีการทางสถิติฐานท่ีใช�วัดกับข�อมูลในระดับนี้ ได�แก+ ฐานนิยม (Mode) เพ่ือพิจารณาความถ่ี
หรือการเกิดซํ้าๆ ของข�อมูล 

 2. มาตราเรียงอันดับ (Ordinal  Scale) ลักษณะของการวัดตามมาตราชนิดนี้ดีกว+า 
แบบแรก  กล+าวคือ สามารถนําข�อมูลมาเปรียบเทียบกันได� หรือจัดอันดับข�อมูลได�ว+ามาก – น�อย – 
สูง – ตํ่า – ดี – ชั่ว หรือเรียงอันดับตามคุณภาพ  แต+ก็ยังว+าเป1นการวัดท่ีค+อนข�างหยาบ เช+น สังเกต
พบว+าเด็กสองคนเก+งไม+เท+ากัน คือ ดําเก+งกว+าแดง แต+ก็ยังไม+ทราบว+าเก+งกว+ากันเท+าไร มาตรการวัดใน
ด�านนี้นอกจากจะเป1นการจําแนกข�อมูลว+าต+างกันแล�ว  ยังบอกได�อีกว+าท่ีต+างกันนั้น ต+างไปทางไหนดี
หรือชั่วกว+า สูงหรือตํ่ากว+า แต+ก็ไม+สามารถ บวก ลบ คูณหารได�เช+นกัน เช+น คนท่ีเก+งท่ีสุด 
 ( อันดับท่ี 1 ) กับคนท่ีเก+งอันดับท่ี 2 จะเก+งกว+ากันเท+ากับความแตกต+างระหว+างอันดับท่ี 3 กับอันดับ
ท่ี 4 ไม+ได� นั้นคือ 2-1 จะไม+เท+ากับ 4-3 หรือคนท่ีสอบได�อันดับท่ี 10 ไม+ได�เก+งเป1นสองเท+าของคนท่ี
สอบได�อันดับท่ี 20 จึงกล+าวได�ว+า มาตราเรียงอันดับนี้ไม+ได�บอกทิศทาง แต+ไม+สามารถบอกระยะห+าง
ระหว+างของสองสิ่งหรือหลายๆ สิ่งได� 
 วิธีทางสถิติพ้ืนฐานท่ีใช�วัดกับข�อมูลในระดับนี้ ได�แก+ มัธยฐาน (Median) เปอร/เซนไทล/ 
(Percentile) และพิสัย(Range) 

 3. มาตราอันตรภาค (Interval Scale) ลักษณะของการวัดในมาตราชนิดนี้มีลักษณะ
เหมือนมาตราเรียงอันดับ แต+ดีกว+าตรงท่ีมีคุณสมบัติเพ่ิมข้ึนอีกประการหนึ่ง คือ สามารถบอก
ระยะห+างระหว+างสองตําแหน+งได�ด�วย โดยแต+ละหน+วยการวัดจะมีระยะห+างเท+าๆกัน แต+ก็เป1น
ระยะห+างระหว+างสองตําแหน+งเท+ากัน ยังไม+ใช+ความห+างของจุดเริ่มต�น เช+น คะแนน T ท่ี 60-50
คะแนน  T ท่ี 40 – 30 ตัวอย+างหน+วยการวัดในระดับนี้ ได�แก+ คะแนนมาตรฐานทุกรูปแบบหรือ 
การวัดอุณหภูมิ ท่ีใช�หน+วยการวัดเป1นฟาเรนไฮต/ หรือเซลเซียส 

 อนึ่งการวัดในระดับนี้ไม+มีศูนย/แท� หรือศูนย/สมบูรณ/ (Absolute Zero) มีเฉพาะศูนย/ท่ี
กําหนดข้ึน เรียกว+า ศูนย/สมมุติ (Arbitrary Zero) เช+น การวัดอุณหภูมิในหน+วยของเซลเซียส เนื่องจาก
อุณหภูมิท่ี 0oC น้ํากําลังกลายเป1นน้ําแข็ง แต+ท้ังนี้ เท+ากับไม+ได�หมายความว+า ณ อุณหภูมิ 0oC จะไม+มี
อุณหภูมิหลงเหลืออยู+ ณ จุดนี้จะมีอุณหภูมิ 273 องศาสมบูรณ/ (หรือ 273 องศาเคลวิน: 273oK) เพราะ
จุดท่ีไม+มีความร�อนอยู+เลย (คือสารทุกชนิดแข็งตัว) ก็คืออุณหภูมิ -273oC (เท+ากับ 0oK) และด�วยเหตุท่ี
ไม+มีศูนย/แท� การคํานวณทางคณิตศาสตร/ท่ีใช�เปรียบเทียบ จึงใช�ได�เฉพาะการบวกลบเท+านั้น ในเรื่อง
ของการคูณ การหาร ยังใช�ไม+ได� เช+น อุณหภูมิท่ี 30oC จะร�อนเป1น 2 เท+าของอุณหภูมิท่ี 15oC ย+อม
ไม+ได� เพราะในเรื่องความจริงอุณหภูมิท่ี 30oCก็คืออุณหภูมิ 273 + 30 = 303 องศาสมบูรณ/ และ
อุณหภูมิ15oC ก็คืออุณหภูมิ 273 + 15 = 288 องศาสมบูรณ/ ซ่ึงจะเห็นว+าอุณหภูมิท่ี 303 องศา
สมบูรณ/ ไม+ได�มีอุณหภูมิเป1นสองเท+าของอุณหภูมิท่ี 288 องศาสมบูรณ/ (แต+ความแตกต+างของอุณหภูมิ 
50oC – 40oC = 10oC ย+อมมีค+าเท+ากับ 25oC – 15oC = 10oC) 

 การวัดทางการศึกษาหรือทางจิตวิทยา หรือในทางพฤติกรรมศาสตร/นั้น ถ�าพิจารณาอย+าง
ถ+องแท�แล�ว พบว+ายังวัดไม+ถึงข้ันนี้ แต+ก็พยายามใช�มาตรานี้โดยการตกลงหรือสมมุติข้ึน เช+น ตกลงว+า 
หน+วยวัดไอคิวหรือคะแนนมาตรฐานทุกรูป เป1นการวัดในระดับนี้ 
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 วิธีการทางสถิติพ้ืนฐานท่ีใช�วัดกับข�อมูลในระดับนี้ ได�แก+ ค+าเฉลี่ย  (X) ความแปรปรวน 
(S2) และส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4. มาตราอัตราส+วน (Ratio Scale) เป1นมาตรการวัดท่ีมีลักษณะสมบูรณ/ทุกอย+างเพราะ 
มีศูนย/แท� (Absolute Zero) ซ่ึงแปลว+าไม+มีอะไร หรือเริ่มต�นจาก 0 เช+น ความสูง 0 นิ้ว ก็แปลว+าไม+มี
ความสูง หรือน้ําหนัก 0 กิโลกรัม ก็เท+ากับไม+มีน้ําหนัก เป1นต�น เครื่องมือการวัด หรือวิธีการทางสถิติ 
หรื อทางคณิตศาสตร/ ใช� ได�หมด ท้ั งการบวก ลบ คูณ หาร  ถอดรูทหรื อยกกําลั งต+ า งๆ 
เช+น ระยะทาง 100 เมตร ย+อมยาวเป1น 2 เท+า ของระยะทาง 50 เมตร หน+วยการวัดระดับนี้เป1นการ
วัดทางฟ�สิกส/เช+น ความยาว ความสูง อายุ เวลา หน+วยของเงิน เป1นต�น  

 สรุปได�ว+ามาตรวัดตัวแปรนี้จะเป1นตัวกําหนดให�ผู�วิจัยจะต�องใช�สถิติท่ีจะมาวิเคราะห/ข�อมูล
ของตัวแปร  หรือ ผู�วิจัยต�องทราบว+าตัวแปรท่ีตนเองจะศึกษาอยู+ในมาตรวัดใดเพ่ือจะได�เลือกใช�ตาม
ข�อตกลงของสถิติแต+ละตัวว+า ตัวแปรควรจะอยู+ตั้งแต+มาตรวัดใด  เช+น  กลุ+มสถิติข้ันสูง ท่ีส+วนมากจะมี
ข�อตกลงเบื้องต�นว+า ตัวแปรต�องอยู+ในมาตรวัดต้ังแต+มาตราอันตรภาค (Interval Scale)ข้ึนไป  แต+
อย+างไรก็ตามหากตัวแปรไม+อยู+ในมาตรวัดตามข�อตกลงเบื้องต�น ก็ยังมีวิธีท่ีจะวิเคราะห/ ตัวแปร
เหล+านั้นได�  จําเป1นท่ีผู�วิจัยจะต�องมีความรู�ในเรื่องนี้ด�วยเพ่ือความน+าเชื่อถือของผลการวิเคราะห/ข�อมูล  

 
 คุณสมบัติของแต+ละมาตราท่ีใช�ในการวัดตัวแปรท่ีกล+าวมาเบื้องต�นสามารถสรุปได�ดังตารางท่ี 
4.1 (สุวิมล  ติรกานันท/, 2549: 8; สมบัติ  ท�ายเรือคํา, 2551: 61) 

ตารางท่ี 4.1  คุณสมบัติของมาตรการวัดในแต+ละมาตรา 

มาตรา คุณสมบัติ 
นามบัญญัติ บอกความแตกต+าง 
เรียงอันดับ บอกความแตกต+าง และบอกทิศทางของความแตกต+าง 
อันตรภาค บอกความแตกต+าง บอกทิศทาง และปริมาณของความแตกต+าง และไม+มีศูนย/แท� 
อัตราส+วน บอกความแตกต+าง บอกทิศทาง และปริมาณของความแตกต+าง และมีศูนย/แท� 
 
การนิยามตัวแปร 
 การนิยามตัวแปรและเง่ือนไขในการวิจัย  เป1นการให�ความหมายของตัวแปรและเง่ือนไขท่ี
ศึกษา  เพ่ือช+วยให�ผู�วิจัยและผู�อ่ืนเข�าใจป!ญหาการวิจัยได�กระจ+างชัดและตรงกัน  ซ่ึงเป1นการแปลง
สภาพแนวคิดในการวิจัยซ่ึงมีลักษณะเป1นนามธรรมให�เป1นสิ่งท่ีเป1นรูปธรรมมากท่ีสุด  หรืออาจแสดง
ถึงกระบวนการวัดค+าของตัวแปรนั้นๆ  ด�วย  การนิยามตัวแปรจึงมีส+วนสําคัญท่ีจะทําให�งานวิจัยมี
คุณภาพ  การนิยามตัวแปรอาจนิยามได�ใน  2  ระดับ คือ (ไพศาล  วรคํา, 2552: 68-69) 
 1. การนิยามเชิงทฤษฎี(Conceptual  or  Construct  Definition)  เป1นการใช�ทฤษฎีหรือ
แนวคิดต+างๆ  มาอธิบายหรือให�ความหมายของตัวแปร  เพ่ือให�เกิดความเข�าใจลักษณะของตัวแปรนั้น  
ซ่ึงโดยท่ัวไปก็จะยังคงมีลักษณะเป1นนามธรรมอยู+  เพียงแต+อาจใช�คําอธิบายท่ีง+ายต+อการทําความ
เข�าใจมากข้ึน  ทําให�ยังไม+สามารถสังเกตหรือวัดค+าตัวแปรนั้นได�อย+างเป1นรูปธรรม 
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 2. การนิยามเชิงปฏิบัติการ(Operational  Definition)  เป1นการแปลงความหมายของตัว
แปรจากนิยามเชิงทฤษฎีท่ีเป1นนามธรรมให�มีลักษณะเป1นรูปธรรม  โดยการระบุถึงลักษณะหรือ
พฤติกรรมบ+งชี้ท่ีแสดงให�เห็นถึงปริมาณหรือความเข�มของการมีอยู+ของตัวแปรนั้นๆ  ทําให�สามารถ
สังเกตและวัดค+าตัวแปรดังกล+าวได� 
 ไม+ว+าจะเป1นงานวิจัยประการใด  ตัวแปรและเง่ือนไขในการศึกษานั้นต�องได�รับการนิยามให�
ชัดเจน  ตัวแปรบางตัวอาจจะนิยามเชิงปฏิบัติการเพียงระดับเดียว  แต+ตัวแปรบางตัวอาจต�องนิยมท้ัง
สองระดับคือ  ท้ังระดับนิยามเชิงทฤษฎีและระดับนิยามเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือให�เข�าใจความหมายท่ี
ชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอ  อย+างเช+น  ตัวแปรฐานะทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงเป1นตัวแปรประกอบท่ี
ประกอบด�วยตัวแปรย+อยหลายตัวท่ีเก่ียวข�องกับภาวะการเงิน  ได�แก+  รายได�ทางตรง  รายได�ทางอ�อม  
ระดับการออม  ค+าใช�จ+าย  เป1นต�น  ซ่ึงตัวแปรย+อยเหล+านี้สามารถให�นิยามเชิงปฏิบัติการเพียงอย+าง
เดียวได�  แต+ตัวแปรฐานะทางเศรษฐกิจจะต�องนิยามในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการด�วย 
โดยสามารถแสดงความสัมพันธ/ระหว+างนิยามในเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบัติการ และ เครื่องมือท่ีใช�ใน
การวิจัย ดังภาพท่ี  4.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพท่ี  4.4 ความสัมพันธ/ระหว+างนิยามในเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบัติการ  
                                                     และ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย   

ท่ีมา :  ปรับมาจากบุญใจ  ศรีสถิตย/นรากูล (2547 :61) 
 
 

ความหมายของสมมติฐาน 

 สมมติฐาน (Hypothesis) หมายถึง สิ่งท่ีผู�ศึกษาคาดหวัง (Expected Answer) คาดเดาหรือ
คิดอย+างมีเหตุมีผลเก่ียวกับความแตกต+างท่ีอาจจะเป1นไปได�ระหว+างตัวแปรต+างๆหรือความสัมพันธ/
ระหว+างตัวแปรต+างๆท่ีทําการศึกษาและเขียนเป1นข�อความไว�ล+วงหน�าก+อนการเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ/หรือตอบป!ญหาต+างๆโดยอาศัยประสบการณ/ความรู� ความสามารถฯลฯเป1นการ
เสนอคําตอบชั่วคราวของป!ญหาท่ียังไม+ได�ทําการตรวจสอบจากข�อมูลเชิงประจักษ/ (Empirical Data) 

  คํานิยามเชิงทฤษฎี คํานิยามเชิงปฏิบัติการ 

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 



การวิจัยทางการศึกษา 

67 

เป1นเพียงคําตอบท่ีอาศัยข�อมูลจากการไปตรวจสอบเอกสารโดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องเท+านั้นซ่ึงสมมติฐานนั้นไม+จําเป1นว+าจะต�องเป1นจริงเสมอไป(สมบัติ  ท�ายเรือคํา,2551:37) 
 สมมติฐาน     เป1นการคาดคะเนปรากฏการณ/ ผลลัพธ/ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการตอบป!ญหาการ
วิจัยนั้น ๆ  โดยท่ีสมมติฐานอาจจะเกิดข้ึนหรือไม+เกิดข้ึนก็ได�  และเป1นการคิดคะเนท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ี
ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัยนั้น ๆ  แล�วมาเป1นอย+างดี และในการวิจัย
บางเรื่องอาจจะไม+มีการกําหนดสมมติฐานก็ได�  แต+มิใช+ว+างานวิจัยนั้น ๆ จะไม+มีสมมติฐานเพียงแต+
ผู�วิจัยอาจจะยังไม+มีความม่ันใจเพียงพอในการกําหนดสมมติฐานนั้น ๆ หรือในบางครั้งจําเป1นต�องมี
การปรับเปลี่ยนสมมติฐานเม่ือได�ดําเนินการวิจัยผ+านไปแล�วช+วงเวลาหนึ่งเนื่องจากผู�วิจัยได�พบเง่ือนไข
ท่ีอาจจะทําให�ผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนนั้นเปลี่ยนแปลง (สมชาย วรกิจเกษมสกุล,2558 :94) 
 
 สรุปได�ว+าสมมติฐาน  เป1นการคาดคะเนหรือคาดหวังคําตอบของสิ่งต+างๆ  ท่ีจะเกิดข้ึน   โดย
อาศัยหลักของเหตุและผลท่ีได�จากความรู�เชิงทฤษฎี  หรือความสัมพันธ/ระหว+างตัวแปรต้ังแต+ 2 ตัวข้ึน
ไป  ซ่ึงต�องสามารถเก็บรวบรวมข�อมูลมา เพ่ือทําการวิเคราะห/เพ่ือทดสอบสมมติฐานได�  โดยผลลัพธ/ท่ี
ได�จากการดําเนินการทดสอบสมมติฐานอาจจะเป1นไปตามสมมติฐานหรือไม+เป1นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว�ก็อาจ   ท้ังนี้หากผู�ศึกษาได�ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องมาดีการต้ังสมมติฐานก็จะ
ไม+มีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากทฤษฎีนั้น ๆ    
 
ความสําคัญของสมมติฐาน 

 การกําหนดสมมติฐานจะช+วยให�ผู�วิจัยดําเนินการวิจัยได�อย+างมีประสิทธิภาพ (สมบัติ     
ท�ายเรือคํา,2551:37) 
 1.  ทําให�ผู�วิจัยมองเห็นป!ญหาของการวิจัยได�ชัดเจนยิ่งข้ึน 
 2.  ทําให�การกําหนดขอบเขตของการวิจัยมีความชัดเจนข้ึน 
 3.  ช+วยกําหนดตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย 
 4.  ช+วยกําหนดชนิดของเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 5.  ช+วยกําหนดแนวทางในการวิเคราะห/ข�อมูล 
 6.  เป1นแนวทางในการแปลผลและสรุปผลการวิจัย 
 
แนวทางในการกําหนดสมมติฐาน 

 ในการกําหนดสมมติฐานผู�วิจัยควรใช�ข�อมูลประกอบการพิจารณาจากหลายแหล+ง (สมบัติ     
ท�ายเรือคํา,2551:37) 
 1.  จากความรู�และประสบการณ/ของผู�วิจัย 
 2.  จากความเป1นเหตุเป1นผลต+อกัน 
 3.  จากปรัชญาแนวคิดทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวข�อง 
 4.  จากผลการวิจัยท่ีผ+านมา 
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ลักษณะของสมมติฐานท่ีดี 

 สมมติฐานท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้(ไพศาล  วรคํา, 2550: 72) 
 1. สมมติฐานการวิจัยจะต�องเขียนอยู+ในลักษณะการคาดการณ/ความสัมพันธ/ระหว+างตัวแปร  
เนื่องจากสมมติฐานเป1นข�อความท่ีคาดคะเนความสัมพันธ/ระหว+างตัวแปร  เพ่ือรอการทดสอบ  ดังนั้น
ควรเขียนให�อยู+ในลักษณะของความสัมพันธ/ระหว+างตัวแปรสองตัวข้ึนไป  เช+น  ถ�าหากเราทําการ
สตาร/ทรถแต+ไม+มีอะไรเกิดข้ึน  หากเราบอกว+า “รถมีระบบสายไฟและสตาร/ทไม+ติด”  ข�อความนี้ไม+ได�
แสดงความสัมพันธ/ระหว+างตัวแปรท่ีจะให�ทดสอบ  แต+ถ�าเราบอกว+า  “รถสตาร/ทไม+ติดน+าจะเป1น
เพราะระบบสายไฟมีป!ญหา”  จะเห็นว+าข�อความนี้แสดงความสัมพันธ/ระหว+างตัวแปรท่ีรอการทดสอบ  
(ผลการสตาร/ทกับระบบสายไฟ)  จึงเป1นสมมติฐาน  นอกจากนี้สมมติฐานท่ีดีควรระบุความสัมพันธ/
ระหว+างตัวแปรนั้นให�ชัดเจน  เช+น  “ถ�าเด็กมีมโนทัศน/ส+วนตัว (Self-concept)  ต+างกันจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาต+างกัน”  ข�อความนี้ เป1นสมมติฐานเนื่องจากแสดง
ความสัมพันธ/ระหว+างตัวแปร  แต+ไม+ใช+สมมติฐานท่ีดี  เพราะความสัมพันธ/ระหว+างตัวแปรไม+ชัดเจน  
สมมติฐานท่ีดีควรเขียนเป1น  “มโนทัศน/ส+วนตนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา             
มีความสัมพันธ/กันเชิงบวก”  เป1นต�น 
 2. สมมติฐานการวิจัยต�องสามารถทดสอบได�   คุณลักษณะท่ีสําคัญมากของสมมติฐานก็คือ  
สามารถทดสอบได�หรือสามารถพิสูจน/ได�  นั่นคือ  ข�อสรุป  ข�ออ�างอิงหรือข�อความท่ีนิรนัยมาจาก
สมมติฐานนั้นมีหลักฐานหรือค+าสังเกตเชิงประจักษ/สนับสนุนหรือไม+สนับสนุน  การได�มาซ่ึงหลักฐาน
หรือข�อมูลเชิงประจักษ/นั้นจะได�มาจากการวัดค+าของตัวแปร  ดังนั้นตัวแปรท่ีอยู+ในสมมติฐานจะต�อง
สามารถนิยามเชิงปฏิบัติการได�  เพ่ือให�สามารถใช�เครื่องมือวัดค+าของตัวแปรได�นั่นเอง 
 3. สมมติฐานการวิจัยควรจะสอดคล�องกับทฤษฎี  ผลงานวิจัยและความรู�ความจริงท่ีมีอยู+  
สมมติฐานการวิจัยควรต้ังโดยอาศัยผลการวิจัยท่ีมีผู�ศึกษาไว�แล�ว  หรือทฤษฎีต+างๆ  ท่ีเก่ียวข�อง  ซ่ึง
โดยท่ัวไปสมมติฐานการวิจัยจะไม+ขัดแย�งกับผลการวิจัยท่ีมีผู�ทํามาแล�ว  แต+ท้ังนี้ก็ควรยึดองค/ความรู�ท่ี
ได�จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเป1นหลัก  นั่นคือ  หากมีงานวิจัยบางชิ้นท่ีให�ผล
ขัดแย�งกับงานวิจัยส+วนใหญ+  ก็ควรจะใช�ข�อค�นพบจากงานวิจัยส+วนใหญ+ในการต้ังสมมติฐาน 
 4. สมมติฐานการวิจัยควรสอดคล�องกับวัตถุประสงค/  และคําถามการวิจัย  ซ่ึงโดยท่ัวไปการ
ต้ังสมมติฐานจะยึดวัตถุประสงค/ของการวิจัยหรือคําถามการวิจัยเป1นหลัก  ถึงแม�ว+าวัตถุประสงค/ของ
การวิจัยและคําถามการวิจัยบางข�อไม+จําเป1นต�องมีสมมติฐาน  แต+สมมติฐานการวิจัยแต+ละข�อต�อง
สามารถบอกได�ว+าต้ังข้ึนเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค/ข�อใด  หรือคําถามการวิจัยข�อใด  ถ�าบอกไม+ได�ก็
แสดงว+าสมมติฐานข�อนั้นไม+จําเป1นต�องมีในการวิจัยเรื่องนั้น 
 5. สมมติฐานการวิจัยควรต้ังในลักษณะของประโยคบอกเล+า  เนื่องจากสมมติฐานการวิจัย
เป1นคําอธิบายท่ีเป1นไปได�เพ่ือตอบคําถามการวิจัย  ดังนั้นการเขียนสมมติฐานการวิจัยจึงต�องเขียน    
ในรูปประโยคบอกเล+า  จะเขียนในรูปประโยคคําถามไม+ได� 
 6. สมมติฐานการวิจัยต�องมีความชัดเจน  คํา  วลีและข�อความบรรยายในสมมติฐานการวิจัย
จะต�องไม+คลุมเครือ  สมมติฐานการวิจัยท่ีมีความชัดเจนจะทําให�ผู�อ+านเข�าใจง+ายและผู�วิจัยก็สามารถ
ทดสอบได�ง+ายเช+นกัน 
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 7. สมมติฐานการวิจัยควรมีความกระชับ  รัดกุม  สมมติฐานการวิจัยนั้นควรมีรายละเอียดท่ี
เพียงพอในการสื่อสารให�คนอ่ืนเข�าใจว+ากําลังทดสอบอะไรอยู+  ในขณะเดียวกันสมมติฐานก็ควรจะ
เขียนให�มีความกระชับท่ีสุดเท+าท่ีจะเป1นไปได�  เพ่ือให�ง+ายต+อการทําความเข�าใจ 
 

ประเภทของสมมติฐาน 

 สมมติฐานสามารถแบ+งออกเป1น 2 ประเภทดังนี้ (Kerlinger, 1986: 189) 
 1. สมมติฐานการวิจัย (Research  Hypothesis  or  Descriptive  Hypothesis) เป1น
ข�อความท่ีเขียนในลักษณะบรรยายหรือคาดคะเนคําตอบของการวิจัยซ่ึงข�อความดังกล+าวจะแสดงถึง
ความเก่ียวข�องกันของตัวแปรในรูปของความสัมพันธ/หรือในรูปของความแตกต+างท่ีได�คาดคะเนไว�ส+วน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) สมมติฐานการวิจัยนิยมใช�คําว+า Working 
Hypothesis เป1นสมมติฐานชั่วคราวในการเข�าสนามต�องตรวจสอบเช+นเดียวกันโดยใช�ข�อมูลเชิง
ประจักษ/จากการสังเกตและสัมภาษณ/เช+น “นักศึกษาครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต+างกัน จะมีความสามารถใน
การสอนแตกต+างกัน”   “นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความสามารถในการปฏิบัติการสอนไม+
แตกต+างกัน”  เป1นต�น 
  สมมติฐานการวิจัยมีอยู+หลายแบบ ท้ังท่ีเป1นสมมติฐานอย+างง+ายและสมมติฐานท่ียาก
ซับซ�อน อย+างไรก็ตาม สามารถแบ+งรูปแบบสมมติฐานการวิจัยได�เป1น  2  ลักษณะดังนี้ 
    1.1  สมมติฐานเชิงพรรณนา (Descriptive Hypothesis) เป1นข�อความท่ีกล+าวถึง
เหตุการณ/อย+างใดอย+างหนึ่งหรือปรากฏการณ/ใดปรากฏการณ/หนึ่งอย+างสมํ่าเสมอ   ซ่ึงเป1นสมมติฐาน
ท่ีตั้งข้ึนสําหรับงานวิจัยท่ีต�องการหาข�อมูลหรือข�อเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณ/บางอย+างท่ีไม+มีการพิสูจน/
หรือทดสอบความสัมพันธ/ระหว+างตัวแปร  การกําหนดสมมติฐานโดยอาศัยข�อเท็จจริง  ประสบการณ/  
หรือปรากฏการณ/ท่ีเกิดข้ึนมา เช+น  “นักศึกษาทุกคนจะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีอย+างเคร+งครัด”   “คนท่ีมีรายได�น�อยใช�บริการสาธารณสุขของรัฐมากกว+าคนท่ีมีรายได�สูง”  
เป1นต�น 
    1.2  สมมติฐานเชิงวิเคราะห/(Analytic Hypothesis)  เป1นสมมติฐานท่ีแสดง
ความสัมพันธ/หรือเปรียบเทียบระหว+างตัวแปร  2  ตัวข้ึนไป   ซ่ึงสมมติฐานในลักษณะนี้สามารถนําเอา
วิธีการทางสถิติมาพิสูจน/หรือทดสอบได�   ลักษณะของสมมติฐานเชิงวิเคราะห/มีหลายแบบได�แก+ 

  1.2.1 สมมติฐานแบบเปรียบเทียบ  เป1นสมมติฐานท่ีแสดงการเปรียบเทียบ
ตัวแปรในลักษณะของคําว+าแตกต+าง ไม+แตกต+าง ดีกว+า น�อยกว+า มากกว+า รุนแรงกว+า สูงกว+า ตํ่ากว+า             
มีประสิทธิภาพมากกว+า เป1นต�น  ตัวอย+างเช+น“ครูเพศหญิงมีความสามารถการปฏิบัติการสอนมากกว+า
ครูเพศชาย”  “อัตราการเกิดของทารกเพศหญิงสูงกว+าอัตราการเกิดของทารกเพศชาย”  เป1นต�น 

1.2.2 สมมติฐานแบบความสัมพันธ/  เป1นสมมติฐานท่ีแสดงความสัมพันธ/ 
ของตัวแปร  2  ตัวหรือมากกว+า ซ่ึงสมมติฐานแบบความสัมพันธ/นี้สามารถระบุความสัมพันธ/ได�         
2 ลักษณะคือ 

1.2.2.1 แบบความสัมพันธ/ท่ีไม+ระบุทิศทาง  เช+น  “การขาดเรียน
บ+อยของนักเรียน มีความสัมพันธ/กับคะแนนจิตพิสัย”   “รูปแบบการเรียนมีความสัมพันธ/กับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาครู” เป1นต�น 
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1.2.2.2  แบบความสัมพันธ/ท่ีระบุทิศทาง  เช+น  “เกรดเฉลี่ยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปtท่ี 6 มีความสัมพันธ/เชิงบวกกับคะแนนสอบเข�ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”   
“นักศึกษาครูท่ีใช�รูปแบบการเรียนแบบความร+วมมือมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงกว+านักศึกษาท่ีใช�รูปแบบ
การเรียนแบบแข+งขัน” เป1นต�น 

 

 ตัวอยFางสมมติฐานการวิจัย 
 1. การสอนซ+อมเสริมโดยการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปจะทําให�ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร/ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปtท่ี 4 สูงกวFาการสอนซ+อมเสริมด�วยวิธีปกติ 
      2. ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนต+างสังกัดและมีเพศต+างกันมีความวิตกกังวลในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแตกตFางกัน 
 3. นักศึกษาครูท่ีปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาต+างกันมีป!ญหาการปฏิบัติหน�าท่ีและเจตคติ
ต+อการทํางานแตกตFางกัน 
 4. นักศึกษาท่ีมีระดับฐานะทางเศรษฐกิจต+างกันมีแรงจูงใจในการเรียนแตกต+างกัน 
 5. ข�าราชการครูสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสบการณ/ในการทํางาน
ต+างกันมีความพึงพอใจในงานแตกตFางกัน 
 6. นักเรียนท่ีเรียนด�วยวิธีกรณีศึกษาป�าชุมชนมีจิตสาธารณะในการการอนุรักษ/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมดีกวFานักเรียนท่ีเรียนด�วยวิธีการสอนปกติ 
 7. นักศึกษาท่ีได�รับการอบรมเลี้ยงดูท่ีแตกต+างกันมีความรับผิดชอบต+อสังคมแตกตFางกัน 
 8. การรับรู�ตัวสมรรถนะความภาคภูมิใจในตัวเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาครูมีความสัมพันธ/ทางบวก 
 9. การรับรู�ตัวสมรรถนะและความภาคภูมิใจในตัวเองสามารถพยากรณIผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได� 
 10. มีตัวแปรอิสระอย+างน�อยหนึ่งตัวท่ีมีความสัมพันธIกับความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 
 11. ความต้ังใจในการปฏิบัติงานสามารถพยากรณIด�วยตัวแปรอิสระอย+างน�อย 1 ตัว 
 
 2.สมมติฐานทางสถิติ (Statistical  Hypothesis) เป1นสมมติฐานท่ีแปลงรูปจากสมมติฐาน
การวิจัยมาอยู+ในรูปแบบทางคณิตศาสตร/โดยมีการแทนค+าด�วยสัญลักษณ/ต+างๆซ่ึงจะเกิดข้ึนในกรณีท่ี
ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูลจากกลุ+มตัวอย+างและจะอ�างอิงไปสู+กลุ+มประชากรโดยการทดสอบสมมติฐานซ่ึง
สมมติฐานทางสถิตินั้นจะประกอบด�วยสองส+วนเสมอคือ (สมบัติ  ท�ายเรือคํา,2551:38) 
 2.1 สมมติฐานท่ีเป7นกลางหรือสมมติฐานศูนยIหรือสมมติฐานไร-นัยสําคัญหรือ
สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) ใช�สัญลักษณ/แทนด�วย H0 เป1นสมมติฐานท่ีอธิบายว+าไม+มีความ
แตกต+างหรือไม+มีความสัมพันธ/ระหว+างตัวแปร เช+น ในการเขียนสมมติฐานเม่ือต�องการทดสอบความ
แตกต+างระหว+างตัวแปรใช�สัญลักษณ/ μ	อ+านว+า  “มิว”  (Mu) หรือเม่ือต�องการเปรียบเทียบความ
แปรปรวนใช�สัญลักษณ/ 2σ อ+านว+า “ซิกมะสแควร/” (Sigma Square) หรือเม่ือต�องการศึกษา
ความสัมพันธ/ใช�สัญลักษณ/ ρ  อ+านว+า “โร” (Rho) เป1นต�น 
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 ตัวอยFางการเขียนสมมติฐานท่ีเป7นกลาง 
 กรณีเปรียบเทียบค+าเฉลี่ย 

เม่ือต�องการเปรียบเทียบค+าเฉลี่ย 2  กลุ+ม 

  µ µ=
o 1 2

H :  
   

เม่ือต�องการเปรียบเทียบค+าเฉลี่ยมากกว+า 2 กลุ+ม 
µ µ µ µ= = = =

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

 

กรณีเปรียบเทียบความแปรปรวน 
เม่ือต�องการเปรียบเทียบความแปรปรวน 2  กลุ+ม 

σ σ=2 2

o 1 2
H :  

 เม่ือต�องการเปรียบเทียบความแปรปรวนมากกว+า 2  กลุ+ม 

  σ σ σ σ= = = =2 2 2 2

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

 

กรณีตรวจสอบสัมประสิทธิ์การถดถอย 
เม่ือพารามิเตอร/เท+ากับศูนย/ 

  β =
o

H : 0  
เม่ือพารามิเตอร/มีค+าแตกต+างกัน 

  β β β= = = =
o 1 2 n

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

 กรณีศึกษาความสัมพันธ/ 
เม่ือค+าความสัมพันธ/เท+ากับศูนย/ 

ρ =
o

H : 0  
 เม่ือค+าความสัมพันธ/แตกต+างกัน 

  ρ ρ ρ ρ= = = =
o 1 2 3 n

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

 กรณีศึกษาปฏิสัมพันธ/ 
เม่ือค+าปฏิสัมพันธ/เท+ากับศูนย/ 

=
o 12

H : I 0  
 เม่ือค+าปฏิสัมพันธ/ไม+เท+ากับศูนย/ 

  =
o 12

H : I ...n 0  (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 
 
 2.2 สมมติฐานทางเลือก (Alternative Hypothesis) หรือ สมมติฐานรอง หรือ
สมมติฐานมีนัยสําคัญ หรือสมมติฐานตรงกันข�าม ใช�สัญลักษณ/แทนด�วย H1 เป1นสมมติฐานท่ีแสดงว+ามี
ความแตกต+างระหว+างตัวแปรหรือมีความสัมพันธ/ระหว+างตัวแปรเป1นสมมติฐานท่ีต้ังข้ึนเพ่ือรองรับ
ข�อสรุปเม่ือผู�วิจัยใช�สถิติตรวจสอบสมมติฐานศูนย/แล�วไม+ยอมรับว+าสมมติฐานนั้นเป1นจริง (Reject H0) 
ซ่ึงการเขียนสมมติฐานทางเลือกสามารถเขียนได� 2 แบบ คือ (สมบัติ  ท�ายเรือคํา, 2551: 37-38) 
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   2.2.1  สมมติฐานแบบมีทิศทาง (Directional Alternative Hypothesis) 
ซ่ึงเป1นสมมติฐานท่ีผู�วิจัยมีข�อมูลหรือเหตุผลเพียงพอท่ีจะกําหนดหรือคาดคะเนทิศทางของตัวแปรได� 
เช+น การสอนซ+อมเสริมโดยการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปจะทําให�ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร/
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปtท่ี 1 สูงกว+าการสอนซ+อมเสริมด�วยวิธีปกติซ่ึงการเปรียบเทียบ 
ความแตกต+างระหว+าง 2 กลุ+มนี้ก็สามารถคาดเดาได�ว+ากลุ+มใดมีค+าเฉลี่ยสูงกว+าซ่ึงการทดสอบ 
ความแตกต+างของท้ังสองกลุ+มต�องใช�เทคนิคการทดสอบทิศทางเดียว (One-tailed Test) ทาง
ด�านซ�ายหรือขวา 
   2.2.2 สมมติฐานแบบไมFมีทิศทาง (Non Directional Alternative 
Hypothesis) เป1นสมมติฐานท่ีผู�วิจัยไม+มีข�อมูลหรือเหตุผลเพียงพอในการท่ีจะกําหนดทิศทางของ
สมมติฐานว+าควรมีทิศทางไปทางใด เช+น การสอนซ+อมเสริมด�วยบทเรียนสําเร็จรูปจะทําให�ผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร/ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปtท่ี1 ระหว+างเพศชายกับเพศหญิงแตกต+างกัน 
ซ่ึงการเปรียบเทียบความแตกต+างระหว+าง 2 กลุ+มนี้ก็สามารถคาดคะเนได�ว+ามีค+าเฉลี่ยแตกต+างกันซ่ึง
การทดสอบความแตกต+างของท้ังสองกลุ+มต�องใช�เทคนิคการทดสอบสองทิศทาง (Two - tailed Test) 
 
 สัญลักษณ/ท่ีใช�ในการต้ังสมมติฐานเชิงสถิตินั้นผู�วิจัยต�องใช�สัญลักษณ/ท่ีเป1นค+าพารามิเตอร/
(Parameter) ซ่ึงแทนค+าความจริงของประชากร (Population Fact) ส+วนข�อมูลท่ีนํามาศึกษาเพ่ือ
ตีความหมายนั้นผู�วิจัยต�องใช�ค+าสถิติ (Statistic) ซ่ึงเป1นค+าความจริงของกลุ+มตัวอย+าง (Sample Fact) 
ดังจะแสดงต+อไปนี้ในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงสัญลักษณ/ของค+าพารามิเตอร/ ค+าสถิติและความหมายของสัญลักษณ/ 
 

ค+าพารามิเตอร/ ค+าสถิติ ความหมายของสัญลักษณ/ 
μ (Mu) 
σ (Sigma) 

σ (Sigma Square, Variance) 
ρ (Rho) 

Χ  
S.D หรือ S 
S.D2หรือ S2 

r 

ค+าเฉลี่ย 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความแปรปรวน 
สหสัมพันธ/ 

 
 
ตัวอยFางการเขียนสมมติฐานทางเลือก 
 กรณีการเปรียบเทียบค+าเฉลี่ยแบบไม+มีทิศทาง 

  µ µ≠
1 1 2

H :  
 กรณีการเปรียบเทียบค+าเฉลี่ยแบบทิศทางบวก 

  µ µ>
1 1 2

H :  
 กรณีการเปรียบเทียบค+าเฉลี่ยแบบทิศทางลบ 

  µ µ<
1 1 2

H :  
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กรณีการเปรียบเทียบความแปรปรวนแบบไม+มีทิศทาง 

  σ σ≠2 2

1 1 2
H :  

  1
H  : มีσ

2

i อย+างน�อย 1 ค+าท่ีแตกต+างจากกลุ+ม (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 
 

 กรณีท่ีทางเลือกการเปรียบเทียบความแปรปรวนแบบทิศทางบวก 

  σ σ>2 2

1 i 2
H :    

กรณีท่ีทางเลือกการทดสอบความแปรปรวนแบบทิศทางลบ 

  σ σ<2 2

1 i 2
H :  

 

 กรณีศึกษาความสัมพันธ/แบบไม+มีทิศทาง 

  ρ≠
1

H : 0  
  ρ ≠

1 i
H : 0   มีอย+างน�อย 1 ตัว (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 

 

 กรณีศึกษาความสัมพันธ/แบบทิศทางบวก 

  ρ >
1

H : 0  
  ρ >

1 i
H : 0    มีอย+างน�อย 1 ตัว (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 

 

 กรณีศึกษาความสัมพันธ/แบบทิศทางลบ 

  ρ<
1

H : 0  
  ρ <

1 i
H : 0    มีอย+างน�อย 1 ตัว (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 

 

 กรณีตรวจสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยแบบไม+มีทิศทาง 

  β ≠
1

H : 0  
  β ≠

1 1
H : 0    มีอย+างน�อย 1 ค+า  (เม่ือ i = 1, 2, 3, … ,n) 

 

 กรณีศึกษาปฏิสัมพันธ/แบบไม+มีทิศทาง 

  ≠
1 12

H : I 0  
  ≠

1 12
H : I ...n 0  

 

ตัวอยFางการเขียนสมมติฐานการวิจัยและสมมติฐานทางสถิติ 
สมมติฐานการวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร/ของนักเรียนมัธยมศึกษาปtท่ี 5  
      ท่ีเรียนซ+อมเสริมด�วยโปรแกรมสําเร็จรูปสูงกว+ากลุ+มท่ีเรียนจากครู 
สมมติฐานทางสถิติ H() : �� =  ��   เม่ือ ��  แทน  ค+าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
                   คณิตศาสตร/ของค+าเฉลี่ยกลุ+มท่ีเรียนซ+อม 
                   เสริมด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
     H1 : �� > ��    เม่ือ �� แทน  ค+าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
                   คณิตศาสตร/ของกลุ+มท่ีเรียนจากครู 
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สมมติฐานการวิจัย     : ความต้ังใจการเรียนมีความสัมพันธ/ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สมมติฐานทางสถิติ     H()  :		ρ = 0       เม่ือ ρ  แทน ค+าความสัมพันธ/ระหว+างตัวแปร 
         H1  :		ρ > 0 
 

สมมติฐานการวิจัย   :  นักเรียนกลุ+มท่ีมีคะแนนสอบเข�ามหาวิทยาลัยสูง มีความถนัดทางการเรียน 
          แตกต+างจากกลุ+มท่ีมีคะแนนสอบเข�ามหาวิทยาลัยตํ่า 
สมมติฐานทางสถิติ     H()  : �� = ��     เม่ือ �� แทน ค+าเฉลี่ยความถนัดทางการเรียนของ 
                นักเรียนกลุ+มท่ีมีคะแนนสอบเข�ามหาวิทยาลัยสูง 
         H1: �� ≠ ��  เม่ือ  �� แทน ค+าเฉลี่ยความถนัดทางการเรียนของ 
                นักเรียนกลุ+มท่ีมีคะแนนสอบเข�ามหาวิทยาลัยตํ่า 
 
สมมติฐานการวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปtท่ี 5  
       ท่ีเรียนโดยวิธีปกติต่ํากว+าการเรียนโดยสอนแบบ 7E 
สมมติฐานทางสถิติ  H(): �� =  �� เม่ือ ��  แทน ค+าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
              ชั้นมัธยมศึกษาปtท่ี 5 ท่ีเรียนโดยวิธีปกติ 
      H(): �� < �� เม่ือ ��  แทน ค+าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
                 ชั้นมัธยมศึกษาปtท่ี 5 ท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบ 7E 
 
ประโยชนIของสมมติฐานการวิจัย 
 การกําหนดสมมติฐานการวิจัยจะช+วยให�ผู�วิจัยสามารถมองเห็นแนวทางในการหาคําตอบของ
ป!ญหาการวิจัย  ซ่ึงพอสรุปได�ดังนี้ (ไพศาล  วรคํา, 2550: 76-79) 
 1. ได-คําตอบท่ีตรงประเด็น    เนื่องจากการต้ังสมมติฐานการวิจัย  ส+วนใหญ+จะต้ังให�
สอดคล�องกับวัตถุประสงค/ของการวิจัยหรือตรงกับคําถามการวิจัย  ดังนั้นการทดสอบสมมติฐาน     
จึงเป1นการตอบคําถามการวิจัย  หรือการตอบวัตถุประสงค/ของการวิจัย   
 2. ปQญหาการวิจัยมีขอบเขตท่ีชัดเจน  การกําหนดสมมติฐานการวิจัยช+วยให�ขอบเขตในการ
วิจัยมีความชัดเจนข้ึน  เนื่องจากสมมติฐานการวิจัยทําให�ทราบขอบเขตด�านตัวแปรท่ีทําการศึกษา  
และการวัดตัวแปรเหล+านั้น  เช+น  การศึกษาเรื่องการตรวจงานนักเรียนของครู  ท่ีต้ังสมมติฐานการ
วิจัยไว�ว+า  “นักเรียนท่ีได�รับการตรวจงานแบบให�ข�อเสนอแนะจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว+า
นักเรียนท่ีได�รับการตรวจงานแบบให�เกรด”  จากสมมติฐานการวิจัยนี้  จะเห็นว+ามีตัวแปรท่ีผู�วิจัย
ศึกษาจํานวน 2 ตัวคือวิธีตรวจงานนักเรียนซ่ึงเป1นตัวแปรต�นจําแนกออกเป1น      2 ระดับหรือ 2 ค+า  
คือ  การตรวจงานแบบให�ข�อเสนอแนะ  และการตรวจงานแบบให�เกรด  ส+วนตัวแปรท่ีสองเป1น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซ่ึงเป1นตัวแปรตาม 
 3.  ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย  การกําหนดสมมติฐานการวิจัยจะช+วยให�ผู�อ+านงานวิจัย
พอท่ีจะทราบแนวทางการวิจัยอย+างคร+าว ๆ  ส+วนผู�วิจัยนั้นก็สามารถระบุวิธีการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐานของตนเองได�  เช+น  จากสมมติฐานการวิจัยท่ีว+า  “นักเรียนท่ีได�รับการตรวจงานแบบให�
ข�อเสนอแนะจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว+านักเรียนท่ีได�รับการตรวจงานแบบให�เกรด”  ผู�วิจัย
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จะต�องทําวิจัยเชิงทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐานดังกล+าว  โดยใช�นักเรียนสองกลุ+มท่ีมีความรู�
ความสามารถใกล�เคียงกัน  ซ่ึงอาจต�องทําการทดสอบความรู�ความสามารถของนักเรียนท้ังสองกลุ+ม
ก+อนทําการทดลอง  เพ่ือให�แน+ใจว+าความรู�ความสามารถของผู�เรียนท้ังสองกลุ+มไม+แตกต+างกัน  
จากนั้นก็จัดการเรียนรู�ให�แก+ผู�เรียนท้ังสองกลุ+มเหมือนกันเพียงแต+ใช�วิธีการตรวจงานต+างกัน  เม่ือทํา
การทดลองไปประมาณหนึ่งภาคเรียน  ทําการทดสอบนักเรียนท้ังสองกลุ+มพร�อมกัน  แล�วนํา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเปรียบเทียบกัน  จะเห็นว+าวิธีการวิจัยนั้นมุ+งทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ัง
ข้ึน  การกําหนดสมมติฐานการวิจัยจึงช+วยให�ผู�วิจัยมองเห็นวิธีท่ีจะดําเนินการวิจัย 
 4. อธิบายผลการวิจัยได-เท่ียงตรงและเช่ือถือได-  การกําหนดสมมติฐานการวิจัยนอกจากจะ
ช+วยให�มองเห็นวิธีการทําวิจัยแล�ว  ยังช+วยให�ผู�วิจัยสามารถออกแบบการวิจัยเพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิง
ประจักษ/ท่ีสามารถนํามาทดสอบสมมติฐานการวิจัยได�  นั่นคือ  การออกแบบเครื่องมือ    การวัด  
วิธีการวัด  การเก็บรวบรวมข�อมูล  ตลอดจนการวิเคราะห/ข�อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน     ทําให�ได�
ผลการวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงและมีความเชื่อม่ัน  ในขณะเดียวกันการอธิบายผลการวิจัยก็จะมีความ
เท่ียงตรงและมีความเชื่อม่ันด�วย  เพราะผลการทดสอบสมมติฐานนั้นเป1นการพิสูจน/ความสัมพันธ/
ระหว+างตัวแปรท่ีกําหนดไว�ในสมมติฐาน  เม่ือผลการทดสอบมีความเท่ียงตรงและมีความเชื่อม่ันก็
สามารถอธิบายผลการวิจัยได�อย+างมีความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันเช+นกัน 
 5. ประหยัดเวลาและแรงงาน  การกําหนดสมมติฐานจะช+วยให�ผู�วิจัยสามารถออกแบบการ
วิจัยได�รัดกุมหลีกเลี่ยงการดําเนินงานท่ีไม+จําเป1น  ช+วยให�ประหยัดเวลา  แรงงานและค+าใช�จ+ายในการ
ดําเนินการวิจัย 
 จะเห็นว+าการกําหนดสมมติฐานการวิจัยนั้นมีประโยชน/อย+างมาก  แต+อย+างไรก็ตาม           
การกําหนดสมมติฐานการวิจัยก็มีข�อเสียเช+นกัน  เช+น 
 1. อาจทําให�งานวิจัยมีความลําเอียง เนื่องจากผู�วิจัยอยากได�ผลการวิจัยตามท่ีตั้งสมมติฐานไว� 
 2. ทําให�ผู�วิจัยมุ+งแต+จะทดสอบสมมติฐานการวิจัย   บางทีอาจมองข�ามปรากฏการณ/อ่ืนๆ 
เกิดข้ึนระหว+างทําการวิจัยซ่ึงอาจมีความสําคัญมากกว+าการทดสอบสมมติฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย 

76 

บทสรุป 
 ตัวแปรมีลักษณะท่ีสําคัญคือ  ต�องแปรเปลี่ยนค+าได�หรือมีค+าแตกต+างกันระหว+างหน+วยท่ี
ศึกษา มีหลายประเภทตามประเภทงานวิจัยท่ีผู�วิจัยทํา เช+น ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซ่ึงจะเป1น
ตัวแปรท่ีนักวิจัยจะต�องรู�และทําความเข�าใจกับสิ่งท่ีตนเองจะต�องศึกษา  และสําหรับงานวิจัยบางเรื่อง
อาจต�องต้ังสมมติฐานการวิจัย   การกําหนดสมมติฐานการวิจัยเป1นกิจกรรมท่ีสําคัญอย+างหนึ่งใน
กระบวนการวิจัยโดยเฉพาะอย+างยิ่งการวิจัยเชิงทดลอง  การต้ังสมมติฐานเป1นการระบุความสัมพันธ/
ระหว+างตัวแปรท่ีทําการศึกษา  ซ่ึงการต้ังสมมติฐานการวิจัยเป1นการคาดเดาคําตอบของป!ญหาการ
วิจัยไว�ล+วงหน�าโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี  และผลการวิจัยท่ีเคยมีผู�ทํามาแล�ว   ผู�วิจัยต�องทําความ
เข�าใจเก่ียวกับตัวแปรอย+างละเอียดถ่ีถ�วน  ตลอดจนนิยามตัวแปรในเชิงปฏิบัติการ  ให�สามารถเลือก
หรือสร�างเครื่องมือในการวัดค+าของตัวแปรเหล+านั้น  เพ่ือนํามาวิเคราะห/ในการทดสอบสมมติฐาน  ซ่ึง
ก็คือคําตอบของป!ญหาการวิจัยนั่นเองผู�วิจัยสามารถกําหนดสมมติฐานรูปแบบสมมติฐานเชิงพรรณนา 
หรือเชิงการวิเคราะห/ ข้ึนอยู+กับวัตถุประสงค/ของการวิจัยและความสัมพันธ/ของตัวแปรท่ีศึกษา   
ดังนั้น การเขียนสมมติฐานการวิจัยจึงควรเป1นข�อความท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงค/ สามารถวัดและ
ทดสอบความสัมพันธ/ของตัวแปรเหล+านั้นได�ด�วยวิธีการทางสถิติ   ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
นั้นผู�วิจัยพึงระลึกไว�เสมอว+าผลการทดสอบไม+จําเป1นต�องสอดคล�องกับสมมติฐานท่ีผู�วิจัยกําหนดข้ึน 
ผลการทดสอบอาจจะค�านกับสมมติฐานท่ีผู�วิจัยกําหนดข้ึนก็ได� ซ่ึงผู�วิจัยจะต�องหาแนวทางท่ีจะ
อภิปรายว+าทําไมถึงค�านกับสมมติฐานท่ีกําหนดไว� 
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แบบฝTกหัดท-ายบทที่ 4 

 
คําช้ีแจง    ให�ท+านตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให�มาพอสังเขป 

 
1. ในการศึกษาผลของการใช�วิธีการสอน 3  ชนิดท่ีมีต+อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร/ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปtท่ี 6  โดยการสุ+มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปtท่ี 6 ใน
โรงเรียนหนึ่งออกมา  3  กลุ+ม  แต+ละกลุ+มสอนโดยครูคนละคนกันและใช�วิธีการสอนกลุ+มละชนิด  
หลังจากสอนไป 12สัปดาห/ก็ทําการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร/ของนักเรียนท้ัง 3
กลุ+ม  จงระบุตัวแปรต�นและตัวแปรตามในการศึกษานี้  และตัวแปรสอดแทรกท่ีอาจจะส+งผลใน
สถานการณ/นี้ 
 2. ให�ตั้งสมมติว+าในการศึกษาตามข�อ 1.  
 3. ให�อธิบายพร�อมยกตัวอย+างสมมติฐานทางสถิติและทางการวิจัยอย+างน�อย 3 สมมติฐาน 
 4. จงบอกมาตรการวัดสําหรับตัวแปรต+อไปนี้ว+าอยู+ในมาตรใด (นามบัญญัติ  เรียงอันดับ  
อันตรภาค  หรือ อัตราส+วน) 
  ก. ชนิดของกีฬาจําแนกเป1น  ฟุตบอลตะกร�อ  และมวยสากล 
  ข. ปริมาณของของน้ํามันในการเดินทางไกล 
  ค. ผลการประกวดสาวประเภทสองประจําปt พ.ศ.2558 
  ง. คะแนนการสอบเข�ามหาวิทยาลัยได� 98 คะแนน 
  จ. โรงเรียนในกลุ+มหมากแข�ง จํานวน 6 โรงเรียน 
 5.จากชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนเพ่ือส+งเสริมการเรียนแบบร+วมมือ โดยใช�เทคนิค   
STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปtท่ี 6 เรื่องรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ให�ระบุ ตัวแปรต�น    
ตัวแปรตาม  พร�อมเขียนสมมติฐานทางสถิติและสมมติฐานทางการวิจัย 
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บทที5่ 
 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 

การดําเนินการวิจัยใดๆ ต�องมีการเก็บรวบรวมข�อมูล  โดยข�อมูลท่ีได�นั้นหากมาจากกลุ%มท่ีเรา
เรียกว%าประชากรซ่ึงเป*นส%วนใหญ%จะทําให�ได�ข�อมูลท่ีครบถ�วนสมบูรณ0  แต%หากเราไม%สามารถ
ดําเนินการเก็บข�อมูลกับประชากรนั้นท้ังหมดได�  เนื่องจากมีขนาดใหญ%หรือจํานวนมาก  เช%น  การทํา
วิจัยเรื่องหนึ่งเก่ียวกับคนในจังหวัดอุดรธานีซ่ึงมีจํานวนมาก  ผู�วิจัยอาจไม%ใช�ข�อมูลกับทุกคนในจังหวัด
อุดรธานี แต%จะใช�ข�อมูลกับคนจํานวนหนึ่งท่ีเป*นตัวแทนของคนในจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงอาจได�มาโดย
การสุ%มตัวอย%างหรือการเลือกตัวอย%างมาเป*นตัวแทนท่ีเราเรียกว%า  “กลุ%มตัวอย%าง”  และหากข�อมูลมา
จากการสุ%มตัวอย%าง  ผลวิจัยท่ีได�จากตัวแทนเราก็จะสรุปเป*นของคนในจังหวัดอุดรธานี  ดังนั้นวิธีการ
ท่ีจะให�ได�มาซ่ึงจํานวนท่ีจะเป*นตัวแทนของทุกหน%วยท่ีเชื่อถือได�นับว%ามีความสําคัญ  ถ�าตัวแทนไม%เป*น
ท่ีเชื่อถือหรือไม%เป*นตัวแทนท่ีแท�จริงแล�ว  ก็จะทําให�ผลของการวิจัยขาดความน%าเชื่อถือไปด�วย   การ
กําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%างและการเลือกกลุ%มตัวอย%าง  เพ่ือใช�สําหรับเก็บรวบรวมข�อมูลเป*น
ข้ันตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญอย%างยิ่งในการดําเนินการวิจัย  เพ่ือให�ผู�วิจัยสามารถกําหนดขนาดของ
กลุ%มตัวอย%างรวมท้ังสามารถเลือกตัวอย%างท่ีดีในการวิจัยได�อย%างเหมาะสม 

ความหมายของประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

 การท่ีผู�วิจัยจะดําเนินการวิจัยในเรื่องใด เรื่องหนึ่งนั้น จําต�องมีความรู�และความเข�าใจกับสิ่งท่ี
จะทําการศึกษา หรือรู�ว%าจะต�องศึกษากับใคร เพ่ือท่ีให�การนิยามและขอบเขตของการศึกษาใน
งานวิจัยถูกต�อง โดยสิ่งท่ีผู�วิจัยจะต�องรู�และทําความเข�าใจ คือ (ไพศาล วรคํา,2550: 81-82;      
สมชาย วรกิจเกษมสกุล,2558 :145) 
 1. ประชากร (Population)  หมายถึง   กลุ%มของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม%มีชีวิตท่ีผู�วิจัยต�องการ
ศึกษาซ่ึงสมาชิกแต%ละหน%วยของประชากรกลุ%มหนึ่งๆจะมีลักษณะหรือคุณสมบัติบางอย%างร%วมกัน เช%น 
ถ�าผู�วิจัยสนใจศึกษา “เจตคติต%อการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี” ประชากรก็เป*นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทุกคน ถ�าผู�วิจัยต�องการศึกษา 
“ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในห�วยหมากแข�ง” ประชากรก็เป*นสิ่งมีชีวิตทุกอย%างในห�วยหมากแข�ง  
เป*นต�น โดยท่ัวไปการทําการศึกษากับประชากรท้ังหมดนั้นเป*นเรื่องยาก การเก็บข�อมูลกับประชากร
ทุกหน%วยอาจทําให�เสียเวลาและค%าใช�จ%ายท่ีสูงมากและบางครั้งเป*นเรื่องท่ีต�องตัดสินใจภายในเวลา
จํากัด  การเลือกศึกษาเฉพาะบางส%วนของประชากรจึงเป*นเรื่องท่ีมีความจําเป*น เรียกว%า กลุ%มตัวอย%าง
แต%ละหน%วยท่ีเป*นสมาชิกของประชากรนั้น  เรียกว%าหน%วยสมาชิก (Element) เป*นหน%วยท่ีต�องการได�
ข�อมูลมาศึกษา  หรือกล%าวได�อีกนัยหนึ่งว%าเป*นหน%วยท่ีจะให�ข�อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห0จึงเรียกหน%วย
สมาชิกได�อีกอย%างหนึ่งว%าหน%วยของการวิเคราะห0 (Unit of Analysis) 
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2.  กลุ�มตัวอย�าง (Sample) หมายถึง  สมาชิกบางส%วนของประชากรเปUาหมายท่ีได�รับการ
เลือกหรือสุ%มมาเพ่ือเป*นตัวแทนของประชากรในการศึกษา เช%น ถ�าประชากรเป*นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทุกคน กลุ%มตัวอย%างจะเป*นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   บาง
คนท่ีผู�วิจัยทําการเก็บข�อมูลด�วย  ถ�าประชากรเป*นสิ่งมีชีวิตอย%างในห�วยหมากแข�ง กลุ%มตัวอย%างจะ
เป*นสิ่งมีชีวิตบางส%วนในห�วยหมากแข�ง  ท่ีผู�วิจัยทําการสังเกต เป*นต�น สมาชิกของกลุ%มตัวอย%างท่ีนํามา
ศึกษานั้นอาจมีชื่อเรียกท่ีแตกต%างกันตามลักษณะของการวิจัยได�  เช%น หน%วยท่ีศึกษา ผู�มีส%วนร%วมใน
การศึกษาแหล%งข�อมูล  เป*นต�น 
 3.  กลุ�มเป.าหมาย (Target Group) หมายถึง สมาชิกบางส%วนของประชากรเปUาหมายท่ี
นํามาใช�ในการศึกษา โดยท่ีผู�วิจัยไม%สามารถเลือกหรือสุ%มจากประชากรท้ังหมดได� ท้ังนี้เนื่องจาก
ข�อจํากัดในการวิจัย เช%น ครูจําเป*นต�องใช�นักเรียนในห�องเรียนท่ีตนเองสอนเป*นกลุ%มเปUาหมาย เพ่ือให�
สามารถควบคุมตัวแปรต%างๆได�  เป*นต�น  ดังนั้นกลุ%มเปUาหมายจึงทําหน�าท่ีเป*นตัวแทนของประชากร
เช%นเดียวกับกลุ%มตัวอย%าง เพียงแต%ไม%สามารถเลือกหรือสุ%มมาเหมือนกับกลุ%มตัวอย%างได�เท%านั้น ซ่ึง
โดยท่ัวไปกลุ%มเปUาหมายจะเป*นกลุ%มท่ีมีอยู%แล�วตามธรรมชาติ (Intact group) แต%ต�องไม%ใช%ประชากร
ท้ังหมดตามขอบเขตของการวิจัย 
 การใช�คําว%า “กลุ%มเปUาหมาย” ในการกําหนดขอบเขตของการวิจัยนิยมใช�ในกรณีท่ีผู�วิจัยไม%
สามารถระบุขอบเขตของประชากรได�ชัดเจน และจําเป*นต�องใช�กลุ%มท่ีมีอยู%แล�วเป*นตัวแทน เช%น 
ประชากรเป*นนักเรียนชั้นประถมศึกษาป\ท่ี 6  ซ่ึงไม%สามารถระบุได�ชัดว%านักเรียนท่ีมีลักษณะ
เช%นเดียวกับกลุ%มท่ีผู�วิจัยทําการศึกษานั้นมีก่ีคน แต%ผู�วิจัยเชื่อว%ายังมีกลุ%มลักษณะนี้อีกหลายกลุ%ม 
การศึกษาจากกลุ%มเปUาหมายท่ีผู�วิจัยสอนจึงเป*นกลุ%มตัวอย%างเท%านั้น 
 4.  หน�วยท่ีศึกษา (Subject) หมายถึง  บุคคลหรือสิ่งท่ีผู�วิจัยทําการเก็บข�อมูลด�วย ในการ
วิจัยเชิงทดลอง หน%วยท่ีศึกษาก็คือ  แต%ละบุคคลหรือสิ่งท่ีได�รับสิ่งทดลองและวัดพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะ ในบางงานวิจัย  หน%วยท่ีศึกษาอาจไม%ได�มีส%วนร%วมในการรับสิ่งทดลองใดๆ แต%พฤติกรรม
ของเขาในอดีตหรือป_จจุบันถูกนํามาใช�เป*นข�อมูล  เช%น ผู�วิจัยอาจใช�คะแนนการทดสอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 6 เม่ือป\ท่ีแล�วมาเป*นข�อมูล ดังนั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 6 ก็เป*นหน%วยท่ี
ศึกษา  

5.  ผู=มีส�วนร�วมในการศึกษา (Participant)  หมายถึง   บุคคลท่ีเป*นผู�ให�ข�อมูลใน
การศึกษา หรือมีความหมายเช%นเดียวกับหน%วยท่ีศึกษา เดิมนิยมใช�คํานี้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป*น
ส%วนใหญ% แต%ป_จจุบันนิยมใช�ท้ังในการวิจัยเชิงคุณภาพ และในการวิจัยเชิงปริมาณท่ีเป*นการวิจัยเชิง
ทดลอง 
 จากความหมายของประชากรและกลุ%มตัวอย%างดังกล%าวข�างต�น นอกจากจะใช�คําว%า 
ประชากรและกลุ%มตัวอย%างแล�ว  จะเห็นว%า  การใช�คําท่ีจะแทนสิ่งท่ีเราศึกษานั้นสามารถใช�ได�หลายคํา  
เช%น กลุ%มเปUาหมาย  หน%วยท่ีศึกษา  ผู�มีส%วนร%วมในการศึกษา  ดังนั้น  ผู�วิจัยควรให�ความสําคัญและ
พิจารณาว%าจะใช�คําไหนในงานวิจัยของเราเพ่ือความถูกต�องท่ีสอดคล�องกับระเบียบวิธีวิจัยของเราดังท่ี
กล%าวข�างต�น  เพ่ือผู�วิจัยจะได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลจากประชากรและกลุ%มตัวอย%างท่ีเป*นตัว
แทนท่ีดี  ได�ข�อมูลท่ีตรงตามวัตถุประสงค0 และมีความน%าเชื่อถือ  
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ประเภทของประชากร 
 ประเภทของประชากรนั้นสามารถแบ%งตามเกณฑ0ด�านต%างๆได�ดังนี้ (ไพศาล วรคํา, 2550:82-
83 ,สุรวาท  ทองบุ,2550 :70-72; สมชาย  วรกิจเกษมสกุล,2558 :146) 
 1. แบ�งตามขอบเขตด=านปริมาณของประชากร สามารถแบ%งประชากรออกเป*น 2 ชนิดคือ 
  1.1 ประชากรท่ีมีจํานวนจํากัด (Finite Population) เป*นประชากรท่ีสามารถนับ
จํานวนได�ครบถ�วน เช%น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ป\การศึกษา 2558 จํานวน  21,000 
คน อาจารย0ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มีจํานวน  647 คน เป*นต�น 
  1.2 ประชากรท่ีมีจํานวนไม�จํากัด (Infinite Population)  เป*นประชากรท่ีไม%
สามารถนับจํานวนได�ครบถ�วนหรือปริมาณมากจนไม%อาจนับเป*นจํานวนได� เช%น  จํานวนปลาในห�วย
หมากแข�งท่ีไหลผ%านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวนต�นวัชพืชน้ําในทะเลบัวแดง  จํานวนสัตว0ท่ี
อาศัยในปeาบนภูฝอยลม อําเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี  เป*นต�น  ในการวิจัยกลุ%มของสิ่งต%างๆ
ท้ังหมดท่ีผู�วิจัยสนใจซ่ึงอาจจะเป*นกลุ%มของสิ่งของคนหรือเหตุการณ0ต%างๆมักจะเรียกว%ากลุ%มประชากร
เปUาหมาย (Target  Population) 
         2. แบ�งตามลักษณะของสมาชิก สามารถแบ%งประชากรออกเป*น 2 ชนิดคือ 
  2.1 ประชากรเอกพันธI (Homogeneous Population) หมายถึง ประชากรท่ี
สมาชิกมีลักษณะเหมือนกันหรือคล�ายคลึงกัน โดยลักษณะท่ีนํามาพิจารณานั้น จะต�องเป*นลักษณะท่ี
ทําการศึกษา  เช%น การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร0  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี นักศึกษามีระดับสติป_ญญาใกล�เคียงกัน แสดงว%าประชากรมีลักษณะเป*นเอกพันธ0ในเรื่อง
สติป_ญญา เป*นต�น 
  2.2 ประชากรวิวิธพันธI (Heterogeneous Population) หมายถึง  ประชากรท่ี
สมาชิกมีลักษณะท่ีหลากหลายหรือแตกต%างกัน โดยมีลักษณะท่ีนํามาพิจารณานั้นจะต�องเป*นลักษณะ
ท่ีทําการศึกษา เช%น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป*นประชากรวิวิธพันธ0เม่ือทําการศึกษา
ตามคณะและสาขาวิชาท่ีเรียน  เนื่องจากมีความหลากหลายในสาขาวิชาท่ีเรียน 
 3. แบ�งตามขอบเขตของการอ=างอิงผลการวิจัย  สามารถแบ%งประชากรออกเป*น 2 ชนิด คือ 
          3.1 ประชากรเป.าหมาย (Target Population) หมายถึง  ประชากรท่ีผู�วิจัยต�องการ
อ�างอิงผลการวิจัยไปถึง ซ่ึงก็คือประชากรท่ีผู�วิจัยคาดว%าจะสามารถสรุปอ�าง (Generalization) 
ผลการวิจัยไปถึงนั่นเอง 
          3.2 ประชากรท่ีเข=าถึง (Accessible Population) หมายถึง  ประชากรท่ีผู�วิจัย
สามารถอ�างผลการวิจัยไปใช�ได�จริง หรือสามารถสรุปอ�าง (Generalization) ผลการวิจัยไปถึง 
ตัวอย%าง  เช%น 
 ปKญหาการวิจัย :  ผลของการใช�บทเรียนสําเร็จรูปท่ีมีต%อผลสัมฤทธิ์ทางการอ%านของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 2 ในจังหวัดอุดรธานี 
 ประชากรเป.าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 2 ในจังหวัดอุดรธานีทุกคน 
 ประชากรท่ีเข=าถึง : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 2 ในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 กลุ�มตัวอย�าง : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 2 โรงเรียนประจักษ0ศิลปาคาร 1 ห�องเรียน    
(จาก 16 ห�องเรียน) และโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  1 ห�องเรียน (จาก12 ห�องเรียน)  
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 จากตัวอย%างนี้จะเห็นว%า ประชากรเปUาหมายนั้นจะกว�างกว%าประชากรท่ีเข�าถึง หรือประชากร
ท่ีเข�าถึงก็คือประชากรท่ีมีสมาชิกเป*นกลุ%มตัวอย%างของการศึกษานั่นเอง ส%วนการกําหนดขอบเขตของ
ประชากรในการวิจัยนั้น นิยมกําหนดประชากรในความหมายของประชากรเปUาหมาย 
 
ความจําเปNนในการเลือกกลุ�มตัวอย�าง 

 การวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยท่ีมีกลุ%มประชากรขนาดใหญ%จะมีความเป*นไปได�น�อยมากท่ีผู�วิจัย
จะสามารถรวบรวมข�อมูลจากทุกๆหน%วยของสมาชิกในกลุ%มประชากรได�และการเลือกสมาชิกจํานวน
หนึ่งจากกลุ%มประชากรหรืออีกนัยหนึ่งก็คือการเลือกตัวอย%างมาใช�ในการศึกษาวิจัยจึงเป*นทางเลือกท่ี
น%าสนใจสําหรับผู�วิจัยซ่ึงถ�าหากว%าผู�วิจัยมีเทคนิคหรือข้ันตอนต%างๆในการเลือกตัวอย%างเป*นอย%างดีแล�ว
ก็จะเป*นประโยชน0ต%อการวิจัย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 38) 
  1. ประหยัดเงิน  เวลา  และแรงงานในการวิจัย  เพราะการใช�กลุ%มตัวอย%างจํานวน
น�อย จะทําให�สามารถรวบรวมข�อมูลได�เร็ว เสียค%าใช�จ%ายน�อย 
 2. มีความเชื่อม่ัน และมีความถูกต�องแม%นยํามากกว%า เพราะการควบคุมความ
ถูกต�องในการจัดกระทํากับกลุ%มท่ีมีจํานวนน�อยจะง%ายและได�ผลดีกว%ากับกลุ%มประชากรท้ังหมด ซ่ึงถ�า
หากเราศึกษาจากประชากรท้ังหมด และควบคุมไม%ดีแล�วก็จะทําให�ขาดความแม%นยําได�ง%าย 
 3. ข�อมูลบางอย%างเราไม%สามารถศึกษาจากประชากรท้ังหมดได� จะต�องศึกษาจาก
กลุ%มตัวอย%างแทน  เช%น  แพทย0ต�องตรวจเลือดคนไข�จะใช�เพียงบางหยด ไม%ใช%จะต�องใช�ทุกหยดในตัว
คนไข�   ปลาในแม%น้ําก็ไม%สามารถศึกษาท้ังหมดได�ต�องศึกษาบางส%วน   ต�นไม�ท่ีอยู%ในปeาก็ไม%สามารถ
ศึกษาท้ังหมดได�ศึกษาบางส%วน   
 
ลักษณะของกลุ�มตัวอย�างท่ีดี 
 จากท่ีกล%าวมาแล�วว%า กลุ%มตัวอย%างต�องมีความเป*นตัวแทนของประชากรและมีขนาดมากพอ
นั้น ลักษณะของกลุ%มตัวอย%างท่ีดี มีดังนี้ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ ,2547:103 ,ไพศาล วรคํา, 2550:85-86) 

1. ตรงตามจุดประสงคIของการวิจัย  กลุ%มตัวอย%างท่ีดีต�องสามารถให�ข�อมูลได�ตรงกับคําถาม
การวิจัยหรือวัตถุประสงค0ของการวิจัย เช%น การศึกษาทักษะการอ%านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 4 โรงเรียนเอกชน กลุ%มตัวอย%างท้ังหมดจะต�องเป*นนักเรียนท่ีเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาป\ท่ี 4 ของโรงเรียนเอกชนเท%านั้น 
 2. เปNนตัวแทนท่ีดีของประชากร   กลุ%มตัวอย%างท่ีดีต�องมีคุณลักษณะท่ีศึกษาเหมือนกับ
ประชากรมากท่ีสุด เช%น ในการศึกษาความคิดเห็นอย%างหนึ่งท่ีมีความเก่ียวข�องกับอาชีพในประชากรมี
อาชีพอะไรบ�าง กลุ%มตัวอย%างต�องเป*นตัวแทนจากทุกกลุ%มอาชีพท่ีมีอยู%ในกลุ%มประชากร เป*นต�น 
 3. มีจํานวนท่ีเหมาะสม  คือ  มีจํานวนไม%มากจนเกินไปจนทําให�มีป_ญหาในการเก็บรวบรวม
ข�อมูล ท้ังป_ญหาด�านระยะเวลา แรงงานและงบประมาณท่ีใช� แต%ก็ต�องมีจํานวนไม%น�อยจนเกินไปจน
ทําให�เกิดป_ญหาในการวิเคราะห0ข�อมูลทางสถิติ 
 4. ได=มาอย�างมีหลักเกณฑIหรือปราศจากอคติ (unbiased) เช%น มีแบบแผนการสุ%มท่ีดี 
สมาชิกทุกหน%วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท%ากัน เป*นต�น 
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ข้ันตอนในการเลือกกลุ�มตัวอย�าง 

 การเลือกกลุ%มตัวอย%างมีข้ันตอนดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด,2545 : 45-55) 
 1. นิยามประชากรท่ีจะเลือกกลุ�มตัวอย�าง ผู�วิจัยจะต�องให�ความหมายให�ชัดเจนว%า 
ประชากรท่ีจะศึกษาคืออะไร มีขอบเขตแค%ไหน มีคุณลักษณะของสมาชิกเช%นไร ประชากรในการวิจัย
บางเรื่องอาจเป*นประชากรท่ีมีจํานวนสมาชิกจํากัด (Finite Population)  เช%น ประชากรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ป\การศึกษา 2558  ประชากรในการวิจัยบางเรื่องเป*นประชากรท่ีมี
จํานวนสมาชิกไม%จํากัด (Infinite Population) เช%น  ประชากรปลาในโลก  ประชากรดวงดาวในท�อง 
ฯลฯ ซ่ึงจะมีน�อยเรื่อง ในการวิจัยบางเรื่องจะมีประชากรเฉพาะท่ีชัดเจน เช%น การวิจัยเก่ียวกับ
วัฒนธรรมของท�องถ่ินใดท�องถ่ินหนึ่ง ประชากรก็คือประชาชนท่ีเป*นคนในท�องถ่ินนั้น  แต%ในบางครั้ง
ผู�วิจัยอาจเลือกกําหนดประชากรท่ีจะศึกษาว%าจะศึกษากับประชากรขนาดใหญ% หรือขนาดเล็กก็ได� 
เช%น ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 3 ท้ังประเทศ หรือประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 3
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 3 จังหวัดอุดรธานี หรือ
ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 3 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ   การเลือกประชากรท่ีมีขนาดใหญ%จะ
วางนัยท่ัวไป (Generalization) ได�กว�างขวาง (ตามประชากร) แต%อาจเลือกกลุ%มตัวอย%างได�ยาก ใช�
เวลา แรงงาน ค%าใช�จ%ายมากเพ่ือให�ได�กลุ%มตัวอย%างท่ีเป*นตัวแทนของประชากร การเลือกประชากรท่ีมี
ขนาดเล็ก มักเลือกกลุ%มตัวอย%างได�สะดวก ประหยัด เวลา ค%าใช�จ%าย และแรงงาน แต%จะวางนัยท่ัวไป
ได�แคบ เช%น ถ�าประชากรเป*นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 3 ในโรงเรียนแห%งอ่ืนท่ีอยู%ในอุดรธานี 
              2.  กําหนดลักษณะข=อมูลท่ีจะรวบรวม  ผู�วิจัยจะต�องกําหนดไว�ก%อนว%าต�องการทราบ
ข�อมูลด�านใดบ�าง เรียงลําดับความสําคัญตามจุดมุ%งหมายในการวิจัย 
             3.  กําหนดวิธีการในการวัด  หลังจากท่ีกําหนดลักษณะข�อมูลท่ีจะทําการรวบรวมในข้ันท่ี 
2 แล�ว ข้ันต%อมาผู�วิจัยจะพิจารณาและกําหนดวิธีการในการวัด และเครื่องมือท่ีจะใช�ในการรวบรวม
ข�อมูลตามเทคนิคของการรวบรวมข�อมูลประเภทนั้นๆ  
              4.  กําหนดหน�วยของการสุ�มตัวอย�าง  ก%อนท่ีจะเลือกกลุ%มตัวอย%าง ผู�วิจัยจะต�องกําหนด
หน%วยของการสุ%มตัวอย%าง (Sampling Unit) ไว�ให�ชัดเจน การสุ%มจะต�องสุ%มจากหน%วยของการสุ%ม
ตัวอย%างนั้น และในการวิเคราะห0ค%าสถิติในการทดสอบสมมติฐาน โดยหลักการแล�วจะต�องวิเคราะห0
จากข�อมูลหน%วยของการสุ%มตัวอย%างในกลุ%มตัวอย%างท่ีสุ%มมาได� กรณีประชากรท่ีมุ%งศึกษาคือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 5 ในเขตการศึกษา 20 ถ�าหน%วยของการสุ%มตัวอย%างเป*นนักเรียน การสุ%มจะต�องสุ%ม
นักเรียนจากรายชื่อท้ังหมดตามจํานวนท่ีต�องการ ในการวิเคราะห0ค%าสถิติก็ใช�คะแนนของนักเรียนแต%
ละคน ถ�าหน%วยของการสุ%มตัวอย%างเป*นโรงเรียน การสุ%มจะต�องสุ%มโรงเรียนจากรายชื่อโรงเรียนท้ังหมด
และการวิเคราะห0ค%าสถิติใช�คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 5 ของแต%ละโรงเรียนเป*น
หน%วยในการวิเคราะห0 ในทางปฏิบัติผู�วิจัยบางคนสุ%มโดยใช�โรงเรียน หรือห�องเรียน หรือจังหวัด เป*น
หน%วยงานการสุ%มข้ันแรก เพ่ือให�วงของกลุ%มตัวอย%างจํากัดลงไปสะดวกในการเก็บรวบรวมข�อมูล
จากนั้นจึงสุ%มโดยใช�นักเรียนเป*นหน%วยของการสุ%ม ในการวิเคราะห0ข�อมูลก็ใช�คะแนนของนักเรียนแต%
ละคนเป*นหน%วยในการวิเคราะห0 ลักษณะดังกล%าวนี้จะไม%ตรงกับหลักการในการสุ%มโดยสมบูรณ0 แต%ก็
ให�ความสะดวกแก%ผู�วิจัย 
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               5. วางแผนการเลือกกลุ�มตัวอย�าง   ผู�วิจัยพิจารณาว%าจะเลือกกลุ%มตัวอย%างจํานวน
เท%าใด ใช�วิธีเลือกแบบใด จึงจะเป*นตัวแทนท่ีดีของประชากร ท้ังนี้จะพิจารณาค%าใช�จ%ายในการรวบรวม
ข�อมูลจากกลุ%มตัวอย%างเหล%านั้นประกอบกันไปด�วย  
               6. ทําการเลือกกลุ�มตัวอย�าง ในข้ันสุดท�ายผู�วิจัยจะทําการเลือกกลุ%มตัวอย%างจริง ตาม
แผนท่ีวางไว�ในข้ันท่ี 5 ในรายงานการวิจัยควรระบุประชากรและกลุ%มตัวอย%างให�ชัดเจน  

 

ดังท่ีได�กล%าวมาแล�วว%า กลุ%มตัวอย%างนั้นเป*นตัวแทนของประชากรท่ีผู�วิจัยนํามาใช�ในการศึกษา 
การเลือกกลุ%มตัวอย%างซ่ึงตรงกับคําในภาษาอังกฤษว%า “Sampling” หมายถึงการดําเนินการท่ีทําให�
ได�มาซ่ึงกลุ%มตัวอย%างหรือ “Sample”จึงไม%ควรใช�คําว%า “การสุ%ม” เนื่องจากการได�มาซ่ึงกลุ%มตัวอย%าง
นั้นอาจจะสุ%มมาหรือเลือกมาก็ได� นอกเสียจากว%าการได�มาซ่ึงกลุ%มตัวอย%างมานั้นอาศัยหลักของความ
น%าจะเป*นหรือเลือกมาอย%างสุ%ม (Random sampling) การเลือกกลุ%มตัวอย%างนั้นมีเปUาหมายหลักอยู%ท่ี
การได�มาซ่ึงกลุ%มตัวอย%างท่ีเป*นตัวแทนของประชากรอย%างแท�จริง หากกลุ%มตัวอย%างท่ีได�มาไม%ได�เป*นตัว
แทนท่ีแท�จริงของประชากรจะทําให�เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกกลุ%มตัวอย%าง (Sampling 
Error) ข้ึน ซ่ึงเป*นความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนจากหน%วยท่ีทําการศึกษา ดังนั้นการเลือกกลุ%มตัวอย%างจึง
ควรเลือกอย%างสุ%ม หรืออาศัยหลักการของความน%าจะเป*น เพ่ือกระจายความคลาดเคลื่อนในการเลือก
กลุ%มตัวอย%าง  หรือให�มีความคลาดเคลื่อนน�อยท่ีสุด ซ่ึงจะทําให�การสรุปข�ออ�างอิง (Infer) ผล
การศึกษาไปยังประชากรเปUาหมายโดยวิธีการทางสถิติท่ีมีความถูกต�องมากท่ีสุด การเลือกกลุ%ม
ตัวอย%างและวิธีการทางสถิติมีความสัมพันธ0กันดังภาพท่ี 5.1  

 
ภาพท่ี  5.1 ความสัมพันธ0ระหว%างประชากรกับกลุ%มตัวอย%างในเชิงสถิติ 

ท่ีมา :  ปรับมาจาก  พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,2547 : 101  

 
 
 
 
                                                อาศัยความน%าจะเป*น 
การใช�สถิติเชิงพรรณนา                                                   
                                                                                                                                 
การใช�สถิติเชิงพรรณนา 

ใช�การประมาณค%า 
หรือการทดสอบสมมติฐาน 

  
ใช�สถิติอ�างอิง 

ประชากร กลุ�มตัวอย�าง 

ค�าพารามิเตอรI 

( µ, σ�, ρ ) 

ค�าสถิติ 

( ��,�� , r ) 

การสุ�มตัวอย�าง 
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ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง (Sample Size) 

 ขนาดของกลุ%มตัวอย%างก็คือจํานวนสมาชิกกลุ%มตัวอย%าง ในการวิจัยท่ีจะศึกษากับกลุ%ม
ตัวอย%างผู�วิจัยจะต�องกําหนดจํานวนของกลุ%มตัวอย%างว%าจะใช�จํานวนเท%าใด การใช�กลุ%มตัวอย%างจํานวน
น�อยจะทําให�โอกาสท่ีจะเกิดความคลาดเคลื่อนมีมาก การใช�กลุ%มตัวอย%างจํานวนมากจะทําให�โอกาสท่ี
จะเกิดความคลาดเคลื่อนมีน�อยในการวางแผนรวบรวมข�อมูลกับกลุ%มตัวอย%างผู�วิจัยจะต�องพิจารณา
และตัดสินใจเลือกวิธีเลือกตัวอย%างและกําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%างหรือจํานวนกลุ%มตัวอย%างคําถาม
ท่ีพบบ%อยท่ีสุดก็คือ "ผู�วิจัยจะต�องกําหนดขนาดกลุ%มตัวอย%างเท%าใด" (Naing et al, 2006: 9) จึงจะ
เป*นแหล%งข�อมูลท่ีเพียงพอสําหรับตอบคําถามหรือป_ญหาในการศึกษาวิจัยนั้นคําตอบก็คือผู�วิจัยควรใช�
หลักท่ัวไปในการกําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%างคือกําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%างให�มากท่ีสุดเท%าท่ีจะ
สามารถทําได� (The Largest Sample) เพราะว%าจํานวนดังกล%าวนี้จะเป*นตัวแทนของกลุ%มประชากรท่ี
ดีท่ีสุดของการวิจัยท่ีผู�วิจัยจะดําเนินการได�นั่นเองแต%การกําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%างยังจะต�องมีข�อ
ควรคํานึงถึงอีกหลายประการ ดังนี้(สมบัติ  ท�ายเรือคํา, 2551:46 , อุทุมพร (ทองอุทัย) จามรมาน, 
2532:22) 
 1. ประเภทของการวิจัย (The Type of Research) ยกตัวอย%าง เช%น หากเป*นการวิจัยเชิง
ทดลองขนาดของกลุ%มตัวอย%างจะต�องมีไม%มากนักการใช�กลุ%มตัวอย%างจํานวนมากจะก%อให�เกิดผลเสีย
มากกว%าผลดีเพราะยากต%อการควบคุมสภาพของการทดลองแต%ในทางกลับกันถ�าหากเป*นการวิจัยเชิง
สํารวจขนาดของกลุ%มตัวอย%างยิ่งมากก็ยิ่งให�ผลการวิจัยท่ีน%าเชื่อถือ 
 2. สมมติฐานของการวิจัย (Research Hypothesis) ยกตัวอย%าง เช%น ถ�าหากผู�วิจัยต�องการ
ค�นพบความแตกต%างเพียงเล็กน�อยหรือความสัมพันธ0ระหว%างตัวแปรท่ีไม%สูงมากนักก็อาจเลือกขนาด
ของกลุ%มตัวอย%างให�มากเท%าท่ีจะสามารถเก็บรวบรวมข�อมูลได�ก็พอ (as Large a Sample as 
Possible) 
 3. งบประมาณสําหรับใช=จ�ายในการทําวิจัย (Financial Constraints) ค%าใช�จ%ายในการวิจัย
เป*นเรื่องท่ีต�องคํานึงถึงอย%างยิ่งเพราะถ�ามีขนาดกลุ%มตัวอย%างมากค%าใช�จ%ายก็มากข้ึนตามแต%หากมี
ขนาดกลุ%มตัวอย%างน�อยก็ใช�งบประมาณน�อยลงโดยเฉพาะอย%างยิ่งการทําวิจัยของนักศึกษาเพ่ือเป*น
ส%วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรท่ีต�องใช�งบประมาณของตัวเองจําเป*นต�องใช�กลุ%มตัวอย%างน�อย
ท่ีสุดเท%าท่ีจะทําได� 
 4. เวลาและบุคลากร  หากผู�วิจัยใช�กลุ%มตัวอย%างจํานวนมากจะต�องใช�เวลาและบุคลากร
จํานวนมากหากลดขนาดกลุ%มตัวอย%างให�น�อยลงผู�วิจัยก็จะประหยัดเวลาและบุคลากรในการทํางาน 
 5. ความสําคัญของผลการวิจัย (Importance of Result) ในการวิจัยเพ่ือสํารวจข�อมูล
เบื้องต�น (Exploratory Research) ผู�วิจัยอาจจะใช�กลุ%มตัวอย%างท่ีไม%มากนักก็ได�เพราะผลการวิจัยยัง
ไม%มีความสําคัญมากนักและหากมีข�อผิดพลาดก็ยังเป*นท่ียอมรับได�ในทางตรงกันข�ามหากเป*นงานวิจัย
ท่ีมีความสําคัญ เช%น การดําเนินโครงการท่ีมีมูลค%าสูงๆหรือการวิจัยท่ีเป*นเรื่องเก่ียวกับชีวิตของคน
จําเป*นจะต�องใช�กลุ%มตัวอย%างจํานวนมากเพ่ือความเชื่อม่ันในข�อมูลสําหรับการตัดสินใจท่ีถูกต�อง 
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 6. จํานวนตัวแปรท่ีศึกษา (Number of Variable) ถ�าการวิจัยต�องการศึกษาค�นคว�า
เก่ียวกับตัวแปรตามหลายๆตัวขนาดของกลุ%มตัวอย%างก็มีความจําเป*นต�องมีจํานวนมากเพ่ือจะได�
ครอบคลุมตัวแปรต%างๆท่ีต�องการวิจัยเหล%านั้น 
 7. วิธีเก็บรวบรวมข=อมูล (Methods of Data Collection) ถ�าวิธีการวิจัยและการเก็บ
ข�อมูลนั้นๆไม%สามารถให�ความแน%นอนและความเชื่อม่ันท่ีดีพอและจําเป*นอย%างยิ่งท่ีควรจะใช�กลุ%ม
ตัวอย%างท่ีมีจํานวนค%อนข�างมากเพ่ือชดเชยข�อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ข�อมูล  เช%นการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) จะต�องใช�กลุ%มตัวอย%าง
จํานวนมากเนื่องจากมีข�อผิดพลาดจากการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีอาจจะได�มาไม%ครบถ�วนแต%ถ�าหากเก็บ
รวบรวมข�อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ0 (Interview) ข�อมูลท่ีได�จะมีความถูกต�องสมบูรณ0น%าเชื่อถือ
มากกว%าการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�แบบสอบถามแต%การสัมภาษณ0จําเป*นต�องใช�เวลาและบุคลากร
จํานวนมากดังนั้นการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ0จึงจําเป*นต�องกําหนดขนาดกลุ%มตัวอย%าง
น�อยกว%าการเก็บข�อมูลโดยใช�แบบสอบถาม 
 8. ความต=องการได=รับผลการวิจัยท่ีแม�นยํา (Accuracy Results) ถ�าหากผู�วิจัยต�องการ
งานวิจัยท่ีมีความเชื่อม่ันท่ีค%อนข�างสูงและสามารถอภิปรายผลได�ด�วยความม่ันใจว%าเป*นตัวแทนท่ีดีของ
ประชากรแล�วขนาดของกลุ%มตัวอย%างก็ควรจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนไปด�วย เช%น กลุ%มตัวอย%างสําหรับ
ผลการวิจัยท่ีต�องการความเชื่อม่ัน .01 จะต�องมีขนาดของกลุ%มตัวอย%างจํานวนมากกว%ากลุ%มตัวอย%าง
สําหรับผลการวิจัยท่ีต�องการความเชื่อม่ัน .05 
 9. ธรรมชาติของประชากร (Nature of Population) ถ�าประชากรมีความเป*นเอกพันธ0มาก
ความแตกต%างกันของสมาชิกจะมีน�อยนั่นคือมีความแปรปรวนน�อยก็ใช�กลุ%มตัวอย%างน�อยได�แต%     ถ�า
ประชากรมีลักษณะเป*นวิวิธพันธ0ความแตกต%างกันของสมาชิกมีมากความแปรปรวนมีมากก็ควรใช�
จํานวนกลุ%มตัวอย%างมาก 
 
ขนาดของกลุ�มตัวอย�างกับความคลาดเคล่ือน 

 ขนาดของกลุ%มตัวอย%าง  คือ จํานวนสมาชิกของกลุ%มตัวอย%างในการวิจัยโดยผู�วิจัยจะต�อง
กําหนดจํานวนของกลุ%มตัวอย%างว%าจะใช�จํานวนเท%าใดการใช�กลุ%มตัวอย%างจํานวนน�อยจะทําให�โอกาสท่ี
จะเกิดความคลาดเคลื่อนมีมากการใช�กลุ%มตัวอย%างจํานวนมากจะทําให�โอกาสท่ีจะเกิดความ
คลาดเคลื่อนมีน�อยดังภาพท่ีแสดงความสัมพันธ0ระหว%างจํานวนกลุ%มตัวอย%างกับขนาดของความ
คลาดเคลื่อน (บุญชม  ศรีสะอาด,2545 : 45-55 , สมบัติ  ท�ายเรือคํา, 2551: 46) 
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          มาก 
 
 
 
ความคลาดเคล่ือน 
 
 
 
 
                       
 
                       น=อย                                  มาก       จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
 

ภาพท่ี  5.2  ความสัมพันธ0ระหว%างจํานวนกลุ%มตัวอย%างกับขนาดของความคลาดเคลื่อน 
ท่ีมา : ปรับจาก Kerlinger,1973 :127 

 
จากภาพท่ี 5.2  จะเห็นว%าเม่ือกลุ%มตัวอย%างมีจํานวนน�อยค%าความคลาดเคลื่อนจะมีมาก

ค%าสถิติท่ีคํานวณจากกลุ%มตัวอย%างจะแตกต%างไปจากค%าพารามิเตอร0ซ่ึงเป*นคุณลักษณะของประชากร
แต%เม่ือกลุ%มตัวอย%างเพ่ิมข้ึนค%าความคลาดเคลื่อนจะลดลงค%าสถิติท่ีคํานวณจากกลุ%มตัวอย%างจะ
ใกล�เคียงกับค%าพารามิเตอร0ซึ่งโดยท่ัวไปแล�วถ�าใช�กลุ%มตัวอย%างจํานวนมากจะดีกว%าการใช�กลุ%มตัวอย%าง
จํานวนน�อยแต%อย%างไรก็ตามการใช�กลุ%มตัวอย%างจํานวนมากย%อมจะสิ้นเปลืองค%าใช�จ%ายเวลาและ
แรงงานมากจึงพยายามเลือกจํานวนน�อยท่ีสุดแต%ให�ได�ผลเชื่อถือได�มากท่ีสุดนั่นคือมีความคลาดเคลื่อน
น�อยท่ีสุด 
  
การกําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างในงานวิจัยทางการศึกษา 
 การกําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%างในงานวิจัยทางการศึกษาก็มีความสําคัญและจําเป*นท่ี
ผู�วิจัยต�องมีหลักเกณฑ0ในการกําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%างเพ่ือให�เป*นตัวแทนท่ีดีของประชากรใน
การเก็บรวบรวมข�อมูล  ซ่ึงในท่ีนี้จะกล%าวถึงแนวทางในการกําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%าง ดังนี้  

1.ใช=ตารางสําเร็จรูปของ Krejcieand  Morgan (1970: 607-610) และYamane (1973 : 
1110 - 1111) ดังตารางท่ี  5.1 และตารางท่ี  5.2 (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545:43)    
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ตารางท่ี 5.1  จํานวนประชากรและจํานวนกลุ%มตัวอย%างจากตารางของ Krejcie and Morgan ท่ีจะ
สุ%มจากประชากร 
  
จํานวน

ประชากร 
กลุ%ม 

ตัวอย%าง 
จํานวน

ประชากร 
กลุ%ม 

ตัวอย%าง 
จํานวน

ประชากร 
กลุ%ม 

ตัวอย%าง 
จํานวน

ประชากร 
กลุ%ม 

ตัวอย%าง 
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 

 

 จากตารางท่ี 5.1 ถ�าประชากรมีจํานวน 950  คน ผู�วิจัยจะต�องเลือกกลุ%มตัวอย%างอย%างน�อย
จํานวน 274  คน ถ�าประชากรมี 4,500 คน ผู�วิจัยจะต�องเลือกกลุ%มตัวอย%างมาอย%างน�อยจํานวน 354
คน และถ�าประชากรมี 100,000 คน ผู�วิจัยจะต�องเลือกกลุ%มตัวอย%างมาอย%างน�อย 384  คน  
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ตารางท่ี 5.2  จํานวนประชากรและจํานวนกลุ%มตัวอย%างจากตาราง Yamane ท่ีความเชื่อม่ัน 95%  
 Sample Size (n)  ท่ีระดับความคลาดเคลื่อนต%างๆ 

Sample Size (n)ท่ีระดับความคลาดเคลื่อนต%างๆ 
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 

 จากตาราง 5.2 ถ�าประชากรมีจํานวน 2,500 คนท่ีความเชื่อม่ัน 95% และยอมให�มี 
ความคลาดเคลื่อนได� 5% ผู�วิจัยจะต�องเลือกกลุ%มตัวอย%างอย%างน�อยจํานวน 345 คน หรือถ�าประชากร
มี 50,000  คน ท่ีความเชื่อม่ัน  95%  และยอมให�มีความคลาดเคลื่อนได�  5% ผู�วิจัยจะต�องเลือกกลุ%ม
ตัวอย%างอย%างน�อยจํานวน 397 คน 

ข�อควรทราบในการใช�ตารางสําเร็จรูปของ Yamane เหมาะสําหรับข�อมูลประเภทต%อเนื่อง
(Continuous Data) เช%น  คะแนนสอบน้ําหนักส%วนสูง ฯลฯและผู�ใช�ต�องประมาณขนาดของ
ประชากร (N) และความคลาดเคลื่อนก%อน (อุทุมพร (ทองอุทัย) จามรมาน, 2532:29 )ท้ังนี้ขนาดของ
กลุ%มตัวอย%างท่ีกําหนดไว� ในตารางนั้นเป*นการคํานวณจากสูตรของ Yamane ท่ีปรับค%า Z เช%น        
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ท่ีความเชื่อม่ัน 95% มีการกําหนดค%า Z=2  และท่ีความเชื่อม่ัน 99% มีการกําหนดค%า Z=3 ดังนั้น
ค%าท่ีกําหนดไว�ในตารางจึงมีจํานวนมากกว%าการคํานวณจากสูตรซ่ึงจะได�กล%าวต%อไป 

 

 2.ใช=สูตรคํานวณ    มีผู�เสนอสูตรการคํานวณไว�หลายคนดังนี้ 
 2.1 กรณีทราบจํานวนประชากรคํานวณโดยใช�สูตรของ Yamane (Yamane, 1967: 
886)  

   

π π
π π

−
=

− + l

2

o 2 2

Z (1 ) N
n

Z (1 ) N  
 
 เม่ือ            o

n   =  ขนาดกลุ%มตัวอย%าง 
    π  = 0.50 
    z   =  ค%าจากการเป�ดตาราง z ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีกําหนด 
    N   = จํานวนประชากร 
   l   = สัดส%วนของความคลาดเคลื่อนท่ีผู�วิจัยยอมให�เกิดข้ึนได� 
 

ตัวอย�างท่ี 5.1   ผู�วิจัยจะใช�กลุ%มตัวอย%างจํานวนเท%าใดถ�ามีประชากร 10,000 คนเม่ือผู�วิจัย
กําหนดสัดส%วนของประชากรเท%ากับ 0.50 ต�องการระดับความม่ันใจ 99% และยอมให�เกิด 
ความคลาดเคลื่อนได� 5% (0.05)   π = .50  N = 10,000 และท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%  z = 2.58 
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   ∴		ต�องใช�กลุ%มตัวอย%างอย%างน�อย 616 คน 
 

 2.2   กรณีทราบจํานวนประชากรคํานวณโดยใช�สูตรของ Cochran (Cochran, 1977: 
75) เป*นสูตรท่ีเหมาะสําหรับการสุ%มตัวอย%างแบบง%าย 
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เม่ือ n  =  ขนาดกลุ%มตัวอย%าง 
  N  =  จํานวนประชากร 
  t  =  ค%า t ในตาราง t ปกติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีกําหนด 
  p =  โอกาสท่ีจะเกิดสูงสุดมีค%าเท%ากับ .50 
  q  =  โอกาสท่ีจะไม%เกิดสูงสุดมีค%าเท%ากับ .50  หรือเท%ากับ 1-p 
  d  =  สัดส%วนของความคลาดเคลื่อนท่ีผู�วิจัยยอมให�เกิดข้ึนได� 
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 ตัวอย�างท่ี 5.2  (ใช�โจทย0จากตัวอย%างท่ี 5.1) 
   N = 10,000   และท่ีระดับความเชื่อม่ัน  99%  t = 2.58 , d = .05 
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∴ ต�องใช�กลุ%มตัวอย%างอย%างน�อย 665 คน 

 
 2.3 กรณีไม%ทราบจํานวนประชากรแน%นอนหรือประชากรมีจํานวนมากคํานวณโดยใช�สูตร
อย%างง%าย (Daniel, 1995: 180) เป*นสูตรท่ีเหมาะสําหรับการสุ%มตัวอย%างแบบง%าย 
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 เม่ือ n  =  ขนาดกลุ%มตัวอย%าง 
  p  =  โอกาสท่ีจะเกิดสูงสุดมีค%าเท%ากับ .50 
  d  =  สัดส%วนของความคลาดเคลื่อนท่ีผู�วิจัยยอมให�เกิดข้ึนได� 
  z  = ค%าจากการเป�ดตาราง z ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีกําหนด 
 
 ตัวอย�างท่ี 5.3  ผู�วิจัยจะใช�กลุ%มตัวอย%างจํานวนเท%าใดถ�าผู�วิจัยไม%ทราบจํานวนประชากรและ
กําหนดสัดส%วนของประชากรเท%ากับ .50 ต�องการระดับความเชื่อม่ัน 95% และยอมให�เกิด 
ความคลาดเคลื่อน 5% 
   ความเชื่อม่ัน 95% ,      Z = 1.96 
   ความคลาดเคลื่อน 5%     d = .05 
     p = .50     q = .50 
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   ∴  ต�องใช�กลุ%มตัวอย%างอย%างน�อย 384 คน 
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3. การกําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยใช=เกณฑI กรณีนี้ผู�วิจัยต�องทราบจํานวนประชากรท่ี
ค%อนข�างแน%นอนเสียก%อนแล�วจึงคํานวณหาจํานวนกลุ%มตัวอย%างจากเกณฑ0ต%อไปนี้ 
 

เกณฑIในการกําหนดกลุ�มตัวอย�าง 
จํานวนประชากรท้ังหมดเป*นหลักร�อย  ใช�กลุ%มตัวอย%าง 15-30% 
จํานวนประชากรท้ังหมดเป*นหลักพัน  ใช�กลุ%มตัวอย%าง 10-15% 
จํานวนประชากรท้ังหมดเป*นหลักหม่ืน  ใช�กลุ%มตัวอย%าง  5-10% 
 

ตัวอย�างท่ี 5.4 จํานวนประชากรมี    150     คน จะใช�กลุ%มตัวอย%าง     23-45  คน 
 จํานวนประชากรมี   2,500  คน จะใช�กลุ%มตัวอย%าง    250-375  คน 
 จํานวนประชากรมี   5,000 คน จะใช�กลุ%มตัวอย%าง    500-750  คน 
 จํานวนประชากรมี  80,000 คน จะใช�กลุ%มตัวอย%าง   4,000-8,000  คน 
 

วิธีการได=มาของกลุ�มตัวอย�าง 
 

 เม่ือผู�วิจัยได�กําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%างเรียบร�อยแล�ว  ก็ต�องมีกําหนดวิธีการได�มาของ
กลุ%มตัวอย%าง  ซ่ึงสามารถจําแนกออกเป*น  2 แบบ  คือ แบบอาศัยความน%าจะเป*น (Probability 
Sampling) และไม%อาศัยความน%าจะเป*น (Non-Probability Sampling) ดังนี้(สุชาดา  บวรกิติวงศ0, 
2548: 120 – 122,ไพศาล  วรคํา,2552:90-98) 
    

 1. วิธีการได=กลุ�มตัวอย�างมาโดยอาศัยความน�าจะเปNน (Probability Sampling) เป*นได�กลุ%ม
ตัวอย%างมาโดยการสุ%มตัวอย%างท่ีคํานึงถึงความน%าจะเป*นหรือโอกาสท่ีแต%ละหน%วยตัวอย%างจะถูกเลือก  
การสุ%มตัวอย%างวิธีนี้ให�ผลน%าเชื่อถือมักทําให�ได�ตัวอย%างท่ีไม%เอนเอียงและเป*นตัวแทนท่ีดีของประชากร 
การสุ%มตัวอย%างแบบอาศัยความน%าจะเป*นมีหลายวิธีดังนี้ 
 1.1 การสุ�มตัวอย�างแบบง�าย  (Simple Random Sampling)  เป*นวิธีการสุ%มท่ีสมาชิกทุก
หน%วยในประชากรมีอิสระและมีโอกาสถูกเลือกเท%าเทียมกัน หรือเป*นการสุ%มจากประชากรโดยตรง 
ดังนั้น ผู�วิจัยจะต�องทราบรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิกทุกหน%วยในประชากรนั้นว%ามีก่ีคน ชื่ออะไรบ�าง 
การสุ%มอย%างง%ายจึงนิยมใช�กับกลุ%มประชากรท่ีมีจํานวนไม%มากนัก เช%น การสุ%มผู�ปกครองนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป\ท่ี  4  มาจํานวน 30 คน จากผู�ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาป\ท่ี 4 จํานวน 80 คน 
เพ่ือทําการสัมภาษณ0 เป*นต�น วิธีการท่ีใช�ในการสุ%มอย%างง%ายมีอยู% 3 วิธี คือ 
  1.1.1  การใช=วิธีจับสลาก โดยเริ่มจากการเขียนสลากรายชื่อหรือเลขประจําตัวของ
สมาชิกทุกหน%วยในประชากรใส%กระดาษ 1 แผ%นต%อสมาชิก 1 หน%วย แล�วนําใส%ลงในกล%อง เขย%ากล%อง
เพ่ือให�ได�สลากคละกัน แล�วจับสลากข้ึนมาทีละใบจนครบจํานวนกลุ%มตัวอย%างท่ีกําหนดไว� 
  1.1.2  การใช=ตารางเลขสุ�ม(Table of Random Numbers) วิธีการนี้ต�องอาศัย
ตารางเลขสุ%ม ซ้ึงเป*นตารางท่ีบรรจุตัวเลขท่ีเกิดจากสมการทางคณิตศาสตร0 ทําให�ได�ตัวเลขท่ีเกิดข้ึนมา
อย%างไม%เป*นระบบจํานวนมาก และได�ผ%านการตรวจสอบมาแล�วว%ามีความเป*นเลขสุ%มจริง ตารางเลข
สุ%มท่ีปรากฏในเอกสารหรือตําราต%างๆ อาจแตกต%างกันไป แต%ก็จะมีคุณสมบัติความเป*นเลขสุ%มเท%า
เทียมกัน ส%วนหนึ่งของตารางเลขสุ%มแสดงในตารางท่ี 5.3  ส%วนวิธีการใช�ตารางเลขสุ%มมีข้ันตอนดังนี้ 
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1.1.2.1 กําหนดหมายเลขให�กับสมาชิกแต%ละหน%วยของประชากร 
  1.1.2.2 ถ�าตารางเลขสุ%มมีมากว%า 1 หน�าให�จับสลากเลขหน�าท่ีจะใช�ก%อน 
  1.1.2.3 สุ%มจุดเริ่มต�นในหน�าท่ีจะใช� โดยอาจจะสุ%มจรดดินสอลงในตารางเลขสุ%ม 
แล�วใช�ตัวเลขตรงจุดท่ีจรดดินสอลงไปเป*นจุดเริ่มต�น 
  1.1.2.4 กําหนดแนวการอ%านหมายเลขในตารางเลขสุ%มว%าจะอ%านในแนวใด เช%น 
แนวต้ัง แนวนอน หรือแนวทแยง เป*นต�น 
  1.1.2.5 กําหนดจํานวนหลักของเลขสุ%มท่ีต�องอ%าน ซ่ึงข้ึนอยู%กับจํานวนประชากร โดย
มีหลักการพิจารณาดังนี้ 
 

จํานวนประชากร หมายเลขของสมาชิก จํานวนหลักท่ีอ%าน 
ไม%เกิน 10 0-9 1 หลัก 
ไม%เกิน 100 00-99 2 หลัก 
ไม%เกิน 1000 000-999 3 หลัก 
ไม%เกิน 10000 0000-9999 4 หลัก 
ไม%เกิน 100000 00000-99999 5 หลัก 
 

  1.1.2.6 อ%านเลขสุ%มในตาราง โดยเริ่มจากจุดเริ่มต�นไปตามแนวท่ีกําหนด เม่ืออ%าน
เลขสุ%มแล�วพบหมายเลขท่ีอยู%ในกรอบของหมายเลขสมาชิก แสดงว%าสมาชิกหมายเลขนั้นจะเป*น
สมาชิกในกลุ%มตัวอย%าง ให�จดบันทึกหมายเลขนั้นไว� แต%ถ�าหมายเลขท่ีอ%านพบเกินกรอบหมายเลข
สมาชิกก็ให�ข�ามไปอ%านจํานวนต%อไป จนกว%าจะพบจํานวนท่ีอยู%ในกรอบหมายเลขของสมาชิก และไม%
ซํ้ากันหมายเลขท่ีจดบันทึกไว�แล�ว ทําเช%นนี้ไปเรื่อยจนได�จํานวนกลุ%มตัวอย%างตามท่ีต�องการ 
  1.1.2.7 ถ�าหากอ%านจนจบแถว (หรือจบคอลัมน0) แล�วยังได�จํานวนตัวอย%างไม%ครบก็
ให�อ%านในแถว (หรือคอลัมน0) ถัดไปเรื่อยๆ จนได�กลุ%มตัวอย%างครบตามจํานวนท่ีต�องการ 
 

ตารางท่ี 5.3 ส%วนหนึ่งของตารางเลขสุ%ม 
 

 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 
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ตัวอย%างเช%น ผู�วิจัยต�องการกลุ%มตัวอย%างจํานวน 50 คน จากประชากร 300 คน ก็กําหนด
หมายเลขให�กับสมาชิกของประชากรเป*น 000 ถึง 299 จํานวนหลักท่ีอ%านจะเป*น 3 หลักแรก และ 
ผู�วิจัยเลือกอ%านในแนวนอน (แถว) โดยสุ%มจุดเริ่มต�นไต�ท่ีหมายเลข 65679 (คอลัมน0ท่ี 9 แถวท่ี 5) 
ตัวเลข 3 หลักแรกมีค%าเป*น 656  ซ่ึงเกินกรอบหมายเลขสมาชิกท่ีมีอยู%ก็ข�ามไป ตัวเลขลัดไปคือ 230
ซ่ึงอยู%ในกรอบของหมายเลขสมาชิกก็เลือกไว�เป*นกลุ%มตัวอย%าง ตัวเลขถัดไปคือ 270, 840 และ 497 
ซ่ึงเกินรอบหมายเลขสมาชิกจึงข�ามไป ถัดไปเป*นเลข 038 ซ่ึงอยู%ในกรอบหมายเลขสมาชิกก็เลือก ไว�
เป*นกลุ%มตัวอย%าง ทําเช%นนี้เรื่อยไปจะได�กลุ%มตัวอย%างท่ีประกอบด�วยสมาชิกหมายเลข 230 , 038, 
033, 227, 299,...เป*นต�น 

1.1.3 การใช=คอมพิวเตอรIสุ�ม ในกรณีท่ีประชากรมีจํานวนมาก และผู�วิจัยต�องการสุ%มอย%าง
ง%าย ผู�วิจัยอาจใช�คอมพิวเตอร0ช%วยสุ%มก็ไต� ซ่ึงป_จจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร0มากมายท่ี สามารถสร�าง
เลขสุ%มในกรอบของจํานวนประชากรท่ีมีอยู% เช%น ผู�วิจัยต�องการกลุ%มตัวอย%างจํานวน 80 คนจาก
ประชากร 450 คน ผู�วิจัยอาจใช�โปรแกรมสร�างเลขสุ%ม (Random Numbers Generator) สร�าง เลข
สุ%มข้ึนมาจํานวน 80 ตัว โดยให�มีค%าตํ่าสุดเป*น 000 และค%าสูงสุดเป*น 449 โปรแกรมก็สร�างเลขสุ%มตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดให� อย%างเช%น โปรแกรมสร�างเลขสุ%มของ Stat Trek  
http://stattrek.com/Tables/Random.aspx)  สร�างเลขสุ%มตามเง่ือนไขท่ีกล%าวมาได�ดังนี้ 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, 362, 200, 419, 262, 366, 423, 385, 497, 161, 303, …. 377 ผู�วิจัยก็
สามารถเลือกสมาชิกท่ีมีหมายเลขตามเลขสุ%มท่ีได�เป*นกลุ%มตัวอย%าง เป*นต�น 
 1.2 การสุ�มตัวอย�างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เป*นการสุ%ม
ท่ีสมาชิกในประชากรท่ีได�จัดเรียงรายชื่อ หรือทําบัญชีไว�แล�วอย%างมีระบบ ดังนั้น การสุ%มแบบนี้จึงใช�
กับประชากรท่ีรู�จํานวนแน%นอน เช%น รายชื่อนักเรียนท่ีเรียงตามเลขประจําตัว รายชื่อประชาชนท่ีเรียง
ตามเลขท่ีบ�าน หรือเรียงตามตัวอักษร เป*นต�น โดยสุ%มสมาชิกทุกๆ ตัวท่ี n จากสมาชิกท้ังหมดของ
ประชากร โดยมีข้ันตอนในการสุ%ม ดังนี้ 
   1.2.1 นับจํานวนประชากรในบัญชีรายชื่อท่ีจัดเรียงไว�อย%างเป*นระบบแล�ว 
   1.2.2 กําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%างท่ีต�องการ 
   1.2.3 คํานวณหาช%วง (Interval) หรือระยะห%างในการสุ%มของแต%ละหน%วย 
   1.2.4 นําหมายเลขภายในช%วงมาสุ%มหาจุดเริ่มต�น (หา n) โดยการจับสลาก 
   1.2.5 ทําการเลือกสมาชิกทุกตัวท่ี n ในทุกช%วงของประชากรเป*นกลุ%มตัวอย%าง 
 ตัวอย%างเช%น นักเรียนห�องหนึ่งมี 50 คน (เลขท่ี 1-50) ถ�าต�องการกลุ%มตัวอย%างจํานวน 10 คน 
ก็คํานวณหาช%วงได�จาก 50/10= 5 นั่นคือทุก ๆ   5  คนจะถูกเลือกเป*นกลุ%มตัวอย%าง  จากนั้นทําการ
สุ%มหาจุดเริ่มต�น (n) ว%าจะเป*น 1, 2, 3, หรือสมมติว%า จับสลากได� 4  ดังนั้นคนท่ี 4 จะถูกเลือกเป*น
ตัวอย%าง และนั่นคือ นักเรียนท่ีจะได�เป*นกลุ%มตัวอย%างก็คือนักเรียนเลขท่ี 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 
39,44 และ 49 จะเป*นกลุ%มตัวอย%าง เป*นต�น 
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     1.3 การสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งช้ัน (Stratified Random Sampling) ในกรณีท่ีประชากร
มีลักษณะท่ีหลากหลาย และผู�วิจัยต�องการตัวแทนของสมาชิกในแต%ละลักษณะนั้นมาเป*นกลุ%มตัวอย%าง 
ดังนั้นจึงต�องแยกสมาชิกในประชากรออกเป*นชั้น (Strata) หรือกลุ%มย%อยเสียก%อน โดยสมาชิกภายใน
แต%ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous) และระหว%างชั้นจะมีลักษณะแตกต%างกัน 
(Heterogeneous) จากนั้นจึงทําการสุ%มสมาชิกภายในแต%ละชั้นตามจํานวนท่ีต�องการ โดยใช�การสุ%ม
อย%างง%ายหรือการสุ%มอย%างเป*นระบบก็ได� การใช�การสุ%มแบบแบ%งชั้นมีเหตุผลท่ีสําคัญในการสุ%มอยู% 2 
ประการ ดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือให�ได�กลุ%มตัวอย%างท่ีเป*นตัวแทนของคุณลักษณะท่ีสัมพันธ0กับตัวแปร
ตามทุกคุณลักษณะในประชากร (ซ่ึงก็คือคุณลักษณะท่ีใช�ในการแบ%งชั้นนั่นเอง) เช%น เม่ือสถานะทาง
เศรษฐกิจสังคม (Socioeconomic) เป*นตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ0กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
การศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก็ควรศึกษากับกลุ%มตัวอย%างท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจสังคม
ทุกระดับ เป*นต�น  
 1.3.2 เพ่ือให�แน%ใจว%าได�จํานวนกลุ%มตัวอย%างจากแต%ละชั้น (หรือแต%ละคุณลักษณะ
ในประชากร) มาอย%างเพียงพอ เช%น ผู�วิจัยต�องการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปวิชา
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนท่ีเรียนชั้นประถมศึกษาป\ท่ี 6 ซ่ึงผู�วิจัยรู�ว%าประสิทธิภาพของบทเรียน
สําเร็จรูปข้ึนอยู%กับระดับความสามารถของผู�เรียนด�วย จึงต�องการกลุ%มตัวอย%างท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาภาษาไทยในทุกระดับ แต%นักเรียนชั้นประถมศึกษาป\ท่ี 3 ของโรงเรียนนี้ส%วนใหญ%มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยู%ในระดับตํ่า ถ�าใช�วิธีการสุ%มอย%างง%ายอาจได�กลุ%มตัวอย%างเป*น
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระดับตํ่าท้ังหมด หรือได�นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระดับอ่ืนๆ น�อยมาก ไม%เพียงพอในการศึกษา แต%ถ�าใช�การสุ%มแบบแบ%งชั้น
จะทําให�ได�ตัวแทนจากทุกกลุ%มในจํานวนท่ีเพียงพอด�วย   ดังแนวคิดในภาพท่ี 5.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
          ประชากรเป*นวิวิธพันธ0         แยกประชากรเป*นชั้นภายในชั้น     ระหว%างชั้นเป*นวิวิธพันธ0    
                                                      เป*นกลุ%มตัวอย%างเอกพันธ0             สุ%มจากแต%ละชั้น      

ภาพท่ี  5.3  แนวคิดการสุ%มแบบแบ%งชั้น 
   ท่ีมา : ปรับจากไพศาล  วรคํา ,2550: 90-98 
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ในการกําหนดจํานวนของกลุ%มตัวอย%างท่ีเลือกมาจากแต%ละชั้นหรือแต%ละกลุ%มย%อยนั้น อาจใช�

การกําหนดตามสัดส%วนองประชากรหรือไม%กําหนดตามสัดส%วนก็ได� โดยอาจพิจารณาถ�าจํานวน
ประชากรในแต%ละกลุ%มย%อยใกล�เคียงกันก็ควรเลือกกลุ%มตัวอย%างตามสัดส%วนของประชากรหรือเลือกมา
ในร�อยละท่ีเท%ากัน ซ่ึงเรียกการสุ%มแบบนี้ว%า การสุ%มแบบแบ%งชั้นตามสัดส%วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) เช%น สมมติว%านักเรียนชั้นประถมศึกษาป\ท่ี 4 มีท้ังหมด 300 คน มี
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงจํานวน 80 คน ระดับปานกลาง 120 
คน และระดับตํ่า 100 คน ต�องการสุ%มมาใช�ในการศึกษาร�อยละ 27 คน จะได�นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงจํานวน 80×0.27 = 21.6 หรือ 22 คนระดับปานกลาง
จํานวน 120x0.27 = 32.4 หรือ 32 คน และระดับตํ่าจํานวน 100x0.27=27 คน รวม 81 คน แต%ถ�า
จํานวนประชากรในแต%ละชั้นมีจํานวนแตกต%างกันมาก การเลือกกลุ%มตัวอย%างมาในสัดส%วนท่ีเท%ากัน
อาจทําให�ได�กลุ%มตัวอย%างในบางชั้นไม%เพียงพอต%อการศึกษา จึงควรเลือกกลุ%มตัวอย%างจากแต%ละชั้นมา
ในจํานวนท่ีใกล�เคียงกัน โดยไม%สนใจสัดส%วนของประชากรแต%ละกลุ%ม ซ่ึงเรียกว%า การสุ%มแบบแบ%งชั้น
ไม%ตามสัดส%วน  (Disproportional Stratified Random Sampling) เช%น นักเรียนชั้นประถมศึกษาป\
ท่ี 4 มีท้ังหมด 300 คน มีนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูง จํานวน 45 
คน ระดับปานกลาง 75 คน และระดับตํ่า 180 คน ต�องการสุ%มตัวอย%างมากลุ%มละ 27 คน ในกลุ%ม
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะคิดเป*นร�อยละ 60 ระดับปานกลางร�อยละ 36 และระดับตํ่าร�อยละ 
15 เป*นต�น   

โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงสํารวจท่ีนิยมในการใช�วิธีนี้  เช%นงานวิจัยเรื่อง ป_จจัยเชิงสาเหตุของ  
ตัวแปรนอกเหนือทางสติป_ญญาท่ีมีอิทธิพลต%อผลการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุดรธานี          
ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเป*นนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุดรธานี  ภาคปกติ  ชั้นป\ท่ี  4  ป\การศึกษา  
2546  จํานวน  2,661 คน  ประกอบด�วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี จํานวน 713  คน      
สาขาวิชาครุศาสตร0 จํานวน  498  คน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน  433  คน  สาขาวิชาศิลป
ศาสตร0 จํานวน  1,017  คน  กลุ�มตัวอย�าง  ท่ีใช�ในการวิจัยเป*นนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุดรธานี  
ภาคปกติ ชั้นป\ท่ี  4  ป\การศึกษา  2546 จํานวน 1,330  คน  ประกอบด�วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร0
และเทคโนโลยีจํานวน  356  คน  สาขาวิชาครุศาสตร0 จํานวน  249 คน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
จํานวน 217 คน สาขาวิชาศิลปศาสตร0 จํานวน  508  คน  ได�มาโดยใช�วิธีสุ%มแบบแบ%งชั้น  (Stratified  
Random  Sampling) (มณีญา  สุราช, 2547: 5)  ดังรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.4  
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ตารางท่ี 5.4  จํานวนประชากรและกลุ%มท่ีใช�ในการวิจัย ป_จจัยเชิงสาเหตุของตัวแปรนอกเหนือ      
ทางสติป_ญญาท่ีมีอิทธิพลต%อผลการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุดรธานี           
 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 
ประชากร กลุ%มตัวอย%าง 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลย ี 713 356 
สาขาวิชาครุศาสตร0 498 249 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาศิลปศาสตร0 

433 
1,017 

217 
508 

รวมท้ังสิ้น 2,661 1,330 
 

 
 1.4 การสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งกลุ�ม (Cluster Random Sampling)ถ�าประชากรประกอบไป
ด�วยกลุ%มย%อยๆ ท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือเป*นเอกพันธ0 แต%ภายในกลุ%มย%อยมีสมาชิกท่ีมีลักษณะ
แตกต%างกันหรือเป*นวิวิธพันธ0 เช%น การจัดห�องเรียนแบบคละความสามารถภายในแต%และห�อง (ภายใน
กลุ%มย%อย) จะมีท้ังนักเรียนเก%ง ปานกลางและอ%อน ซ่ึงมีลักษณะเป*นวิวิธพันธ0 แต%ระหว%างห�องเรียน
ด�วยกัน (ระหว%างกลุ%ม) จะมีลักษณะเหมือนกัน คือจัดแบบคละความสามารถเหมือนกัน จึงมีลักษณะ
เป*นเอกพันธ0 การเลือกตัวอย%างจึงสามารถเลือกห�องเรียนใดๆ มาเป*นตัวแทนของประชากรก็ได� การ
สุ%มมาท้ังห�องหรือท้ังกลุ%มเรียกว%า การสุ%มแบบยกกลุ%ม หรือการสุ%มแบบพ้ืนท่ี เช%น งานวิจัยเรื่อง ผลของ
วงจรการเรียนรู�แบบ 5E เสริมด�วยเทคนิค POE และกระบวนการแก�ป_ญหาของโพลยาต%อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟ�สิกส0และความสามารถในการคิดแก�ป_ญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 5 
ประชากร เป*นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 5 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
จํานวน 6 ห�องเรียน จํานวน 270 คน ภาคเรียนท่ี 1 ป\การศึกษา 2556  ซ่ึงการจัดนักเรียนในแต%ละ
ห�องเรียนเป*นแบบคละความสามารถ (เก%ง ปานกลาง อ%อน)  กลุ�มตัวอย�าง เป*นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป\ท่ี 5 จํานวน 1 ห�องเรียน จํานวน 48 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ป\การศึกษา 2556 โรงเรียน
ศรีธาตุพิทยาคม อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  (รัตน0จาณี  อรัญเพ่ิม.2556 :72)  ท่ีได�มาจากการสุ%ม
ตัวอย%างแบบกลุ%ม หรือ ในการศึกษาสภาพป_ญหาการจัดการกองทุนหมู%บ�านและชุมชนเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากสภาพป_ญหาดังกล%าวข้ึนอยู%กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ผู�วิจัยพบว%า สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันทุกจังหวัด ผู�วิจัยจึงเลือกกลุ%มตัวอย%างมาศึกษาเพียง 
4 จังหวัด โดยการสุ%มแบบกลุ%ม เป*นต�น  จะเห็นว%า การสุ%มแบบแบ%งชั้นกับการสุ%มแบบกลุ%มนั้นมีความ
แตกต%างกันตรงท่ี การสุ%มแบบกลุ%มนั้น แต%ละกลุ%มจะมีลักษณะเหมือนกันจึงสุ%มมาเพียงบางกลุ%มหรือ
เป*นการสุ%มอย%างง%ายหรือสุ%มอย%างเป*นระบบท่ีมีหน%วยการสุ%มใหญ%ข้ึน ส%วนการสุ%มแบบแบ%งชั้น แต%ละ
กลุ%ม (ชั้น) มีลักษณะต%างกัน จึงต�องสุ%มมาทุกกลุ%ม (ชั้น) 
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 1.5 การสุ�มตัวอย�างแบบหลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling)  เป*น
วิธีการสุ%มสําหรับประชากรท่ีมีขนาดใหญ%และมีกลุ%มย%อยๆ ลดหลั่นกันหลายระดับ จึงต�องวางแผนการ
สุ%มเป*นหลายข้ันตอนหรือมีการสุ%มหลายครั้ง มีการสุ%มท่ีมากกว%า 2 ครั้งข้ึนไป ในแต%ละครั้งจะใช�การ
สุ%มแบบใดก็ได� เพ่ือจะให�ได�กลุ%มตัวอย%างท่ีเป*นตัวแทนของประชากรมากท่ีสุด ข�อดีของวิธีการสุ%มแบบ
นี้คือ ได�กลุ%มตัวอย%างท่ีเป*นตัวแทนมากข้ึน และช%วยประหยัดเวลา แรงงานและงบประมาณด�วย การ
สุ%มแบบหลายข้ันตอนเป*นการสุ%มแบบผสมต้ังแต%วิธีท่ี 1 ถึงวิธีท่ี 4 เช%น ในการศึกษาระดับเชาวน0
อารมณ0ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาป\ท่ี 6 ของประเทศไทย อาจวางแผนการสุ%มตัวอย%างแบบ
หลายข้ันตอนดังนี้ 
         1.5.1. สุ%มจังหวัดมาจากแต%ละภาคของประเทศไทยคือ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต� โดยสุ%มอย%างง%ายมาภาคละ 3 จังหวัด รวม 12 จังหวัด 
         1.5.2. ในแต%ละจังหวัดสุ%มพ้ืนท่ีเขตการศึกษามาจังหวัดละ 2 เขต โดยการสุ%ม
อย%างง%ายได� 24 พ้ืนท่ีเขตการศึกษา 
         1.5.3. สุ%มโรงเรียนแต%ละขนาด (ใหญ% กลาง เล็ก) ในแต%ละพ้ืนท่ีเขตการศึกษา
มาขนาดละ 1 โรงเรียน โดยการสุ%มแบบแบ%งชั้นตามขนาดโรงเรียน ได�โรงเรียนขนาดใหญ% 16 โรง 
ขนาดกลาง 24 โรง และขนาดเล็ก 24 โรง รวม 24 โรงเรียน     
         1.5.4. สุ%มห�องเรียนจากแต%ละโรงเรียน โดยโรงเรียนขนาดใหญ%สุ%มมา 2 ห�อง 
โรงเรียนขนาดกลางสุ%มมา 2 ห�อง โรงเรียนขนาดเล็กสุ%มมา 1 ห�อง โดยใช�นักเรียนในแต%ละห�องเป*น
กลุ%มตัวอย%างท้ังหมด การสุ%มในข้ันตอนนี้จึงเป*นการสุ%มแบบยกกลุ%ม ได�ห�องเรียนท้ังหมด 120 
ห�องเรียนลักษณะของกลุ%มตัวอย%างท่ีได�จะเป*นตัวแทนโรงเรียนทุกขนาดและจากทุกภาคของประเทศ
และสามารถเก็บรวบรวมข�อมูลได�ง%ายและสะดวกการสุ%มแบบหลายข้ันตอนแตกต%างจากการสุ%มแบบ
แบ%งชั้นตามท่ีการสุ%มแบบหลายข้ันตอนมีการสุ%มในทุกๆ ข้ันตอน แต%การสุ%มแบบแบ%งชั้นหลายชั้นเป*น
การแบ%งประชากรออกเป*นชั้นๆ จนครบคุณลักษณะท่ีต�องการแล�วทําการสุ%มเพียงครั้งเดียว 
 

 ดังตัวอย%างการสุ%มแบบหลายข้ันตอนในการวิจัย  เรื่อง  การตรวจสอบอิทธิพลของความ
ลําเอียงจากวิธีร%วม (CMB) ท่ีมีต%อความเท่ียงตรงของโมเดลสมการโครงสร�างเชิงเส�น โดยการ
ประยุกต0ใช�วิธีการ SMFA&MMFA : กรณีศึกษาโมเดลคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ประชากรท่ีใช�ใน
การวิจัยครั้งนี้เป*นครูสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 11,572  คน  และครูสังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชน  จํานวน 1,878 คน   ในจังหวัดอุดรธานี   รวมจํานวนท้ังหมด  13,450  
คน กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยเป*นครูสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 991 คน และครู
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จํานวน 687 คน ในจังหวัดอุดรธานี รวมจํานวนท้ังหมด 1,678  คน 
จากกลุ%มตัวอย%างท่ีใช�ในการวิจัย ผู�วิจัยใช�วธิีการสุ%มตัวอย%างแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage 
Random Sampling) โดยมีขนาดของโรงเรียน  สถานภาพของหน%วยงาน   เป*นหน%วยการสุ%ม ซ่ึงใน
แต%ละข้ันตอนผู�วิจัยได�เลือกใช�เทคนิคการสุ%มตัวอย%างหลายๆ วิธีการผสมผสานกัน ได�แก% เทคนิคการ
สุ%มตัวอย%างแบบแบ%งกลุ%ม (Cluster Random Sampling) เทคนิคการสุ%มตัวอย%างแบบแบ%งชั้น 
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(Stratified Random Sampling) เทคนิคการสุ%มตัวอย%างอย%างง%าย (Simple Random Sampling) 
เป*นต�น ดังภาพท่ี  5.4 (มณีญา  สุราช , 2559 : 183-185)   

      

 

                                                                                                 Cluster Random Sampling 

 

                                                                                                                         

                                                                                                    

                  

                                                                                                                         Stratified  Sampling 

 

 

                                                                       Stratified   Sampling                                                     

                                                                    Stratified Random Sampling   

                                                             

 

                                                                                                  Simple Random Sampling 

 

 

ภาพท่ี 5.4  ตัวอย%างแบบแผนการสุ%มตัวอย%างแบบหลายข้ันตอนท่ีใช�ในการวิจัย 
ท่ีมา : มณีญา  สุราช, 2559 : 185 

จํานวนประชากรครูสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และครูสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชน  ในจังหวัดอุดรธานี   รวมจํานวนท้ังหมด  13,450  คน 

อําเภอในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จํานวน 20 อําเภอ 

 

ขนาดใหญ% ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน 

จํานวนกลุ%มตัวอย%าง  1,678  คน 

ขนาดโรงเรียน 
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 2. วิธีการได=กลุ�มตัวอย�างมาโดยไม�อาศัยความน�าจะเปNน (Non-Probability 
Sampling) เป*นการเลือกตัวอย%างโดยท่ีสมาชิกทุกหน%วยมีโอกาสถูกเลือกไม%เท%ากันเป*นการเลือกท่ีไม%
ใช�ทฤษฎีความน%าจะเป*นแต%มักจะใช�หลักการและเหตุผลหรือวิจารณญาณของผู�วิจัยโดยเลือกให�
สอดคล�องกับสิ่งท่ีผู�วิจัยสนใจศึกษาการเลือกโดยวิธีนี้ผู�วิจัยเพียงแต%กําหนดขอบเขตของประชากรท่ีจะ
ศึกษาเท%านั้นการเลือกตัวอย%างท่ีไม%ใช�ความน%าจะเป*นมีหลายวิธีดังนี้     
 2.1 การเลือกโดยบังเอิญ (Accidental Sampling)  เป*นการเลือกกลุ%มตัวอย%างท่ี
ผู�วิจัยไม%ได�มีเจตนาว%าจะเก็บข�อมูลกับใคร แต%ข้ึนอยู%กับความบังเอิญของปรากฏการณ0 เช%น การศึกษา
ความคิดเห็นของผู�เข�าร%วมชมนิทรรศการงานราชภัฏวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ผู�วิจัยต�องการได�ข�อมูลจากผู�ท่ีได�ชมนิทรรศการจริงๆ จึงใช�วิธีนําแบบสอบถามไปแจกตามจุดต%างๆ ท่ีมี
การจัดนิทรรศการ ผู�ท่ีเข�าชมนิทรรศการในช%วงเวลาท่ีผู�วิจัยทําการเก็บรวบรวมข�อมูลนั้นก็จะได�เป*น
กลุ%มตัวอย%างในการวิจัย ซ่ึงจะเห็นว%าผู�วิจัยไม%ได�กําหนดกลุ%มตัวอย%างไว�ล%วงหน�า ตัวอย%างท่ีถูกเลือก
เป*นเพราะความบังเอิญท่ีเข�ามาชมนิทรรศการในช%วงเวลานั้นเป*นต�น 
 2.2 การเลือกแบบโควตา (Quota Sampling) เป*นวิธีการเลือกกลุ%มตัวอย%างท่ีผู�วิจัย
ไม%สามารถเลือกกลุ%มตัวอย%างโดยอาศัยหลักของความน%าจะเป*นได� แต%ยังต�องการกลุ%มตัวอย%างท่ีเป*น
ตัวแทนของประชากรท้ังหมดอยู% จึงมีการแบ%งกลุ%มประชากรออกเป*นกลุ%มย%อยๆ ตามคุณลักษณะท่ี
สําคัญของประชากร แล�วกําหนดสัดส%วนของกลุ%มตัวอย%างตามท่ีต�องการ จากนั้นทําการเลือกตัวอย%าง
ในแต%ละกลุ%มย%อยนั้น โดยวิธีการเลือกท่ีไม%อาศัยหลักของความน%าจะเป*น เพ่ือเป*นตัวแทนของ
ประชากรแต%ละกลุ%มย%อยนั้นตามจํานวนท่ีต�องการ เช%น ผู�วิจัยต�องการศึกษากับกลุ%มตัวอย%างท่ีเป*น
นักศึกษาชั้นป\ท่ี 4 คณะครุศาสตร0 ในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จํานวน 350  คน ท่ีมาจากสาขา
ต%างๆ ในคณะครุศาสตร0  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยคิดตามสัดส%วนของนักศึกษาในแต%ละสาขา  
ได�ตัวแทนจากสาขาวิทยาศาสตร0 จํานวน 80 คน คณะสังคมศึกษาจํานวน 95 คน สาขาภาษาไทย 
จํานวน 85 คน สาขาคอมพิวเตอร0ศึกษา จํานวน 90 คน ในกลุ%มตัวอย%างจํานวนนี้ผู�วิจัยต�องการผู�ท่ี
สามารถให�ข�อมูลเก่ียวกับป_ญหาการทําวิจัยได�  
 2.3 การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เป*นการเลือกกลุ%มตัวอย%างท่ีชี้
เฉพาะลงไปว%าต�องการใครหรือกลุ%มไหนบ�างท่ีสามารถให�ข�อมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีผู�วิจัยศึกษาได� เป*นการ
เลือกกลุ%มตัวอย%างท่ีข้ึนอยู%กับความรู�ของผู�วิจัยเก่ียวกับประชากร เพราะผู�วิจัยเป*นผู�ตัดสินว%าใครเป*นผู�
ท่ีมีสารสนเทศท่ีผู�วิจัยต�องการมากท่ีสุด กลุ%มตัวอย%างเหล%านี้ก็จะถูกเลือกมาศึกษาในเชิงลึก เช%น ใน
การวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของครูในศตวรรษท่ี 21  การศึกษาหรือสังเกตจากครูท่ีมีความ
เชี่ยวชาญหรือครูต�นแบบน%าจะได�สารสนเทศท่ีถูกต�องและดีกว%าศึกษาจากครูท่ัวๆ ไป หรือใน
การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารของโรงเรียน การศึกษาหรือการสัมภาษณ0จากผู�บริหารหรือครูท่ีมี
ประสบการณ0มายาวนานก็น%าจะมีสารสนเทศท่ีดีกว%า  เป*นต�น การเลือกกลุ%มตัวอย%างแบบเจาะจงนี้
หากผู�วิจัยไม%มีความรู�เก่ียวกับประชากรมากนัก ก็อาจจะอาศัยผู�รู�ช%วยให�คําแนะนําว%าควรเก็บข�อมูลกับ
ใครบ�าง โดยให�ผู�รู�แนะนําต%อเป*นทอดๆ จนกว%าจะได�กลุ%มตัวอย%างตามท่ีต�องการ เทคนิคนี้เรียกว%า 
เทคนิคก�อนหิมะ (Snowball Technique) การเลือกกลุ%มตัวอย%างแบบเจาะจงไม%ค%อยใช�กันในการ
วิจัยเชิงปริมาณส%วนใหญ%จะใช�ในการวิจัยเชิงคุณภาพมากกว%า 
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             แต%ในทางการเรียนการสอนผู�วิจัยใช�ในกรณีต�องการใช�ห�องเรียนตนเองเป*นทดลอง
สอน เช%น ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ เป*นนักเรียนชั้นประถมศึกษาป\ท่ี 3 กลุ%มโรงเรียนในเขต   
อําเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ภาคเรียนท่ี 2 ป\การศึกษา 2558  จํานวน 15 ห�อง จํานวน 250 คน  กลุ%ม
ตัวอย%างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ เป*นนักเรียนชั้นประถมศึกษาป\ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป\การศึกษา 2558 
โรงเรียนบ�านหนองขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  จํานวน 1 ห�อง จํานวน 25 คน ท่ีได�มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง  
 2.4 การเลือกแบบลูกโซ� ( Snowball Sampling) เป*นการเลือกตัวอย%างท่ีผู�วิจัยไม%
ทราบประชากรท่ีชัดเจน จึงเริ่มต�นด�วยการสัมภาษณ0ผู�รู�เพียงไม%ก่ีราย แล�วจึงให�ผู�รู�เหล%านั้นแนะนําต%อ
ว%าควรไปสัมภาษณ0ใครท่ีจะเป*นผู�มีประสบการณ0ในเรื่องนั้นจริงๆ ท่ีผู�วิจัยสนใจศึกษา การสุ%มแบบนี้
เรียกอีกชื่อว%า การสุ%มตัวอย%างแบบบอกต%อ 
 2.5 การเลือกแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)) เป*นการเลือกกลุ%ม
ตัวอย%างท่ีผู�วิจัยเลือกเองตามความสะดวกและง%ายต%อการรวบรวมข�อมูล เช%น นักเรียนในโรงเรียนหรือ
ในชั้นเรียนท่ีตนเองสอน เป*นต�น การเลือกกลุ%มตัวอย%างแบบนี้มีข�อเสียคือ กลุ%มตัวอย%างท่ีได�อาจจะไม%
เป*นตัวแทนท่ีดีของประชากรก็ได� ซ่ึงจะทําให�ผลการวิจัยมีความลําเอียง (Biased) เช%น การวิจัย
เก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนท่ีข้ึนกับการมีส%วนร%วมของครู ซ่ึงในแต%ละพ้ืนท่ีมีความแตกต%างกัน การ
เลือกกลุ%มตัวอย%างในบางพ้ืนท่ีมาศึกษา ผลการวิจัยท่ีได�อาจแตกต%างจากผลการวิจัยในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เป*น
ต�น ส%วนข�อดีก็คือ ผู�วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข�อมูลได�ครบถ�วน สมบูรณ0 ประหยัดและสะดวกการ
เลือกกลุ%มตัวอย%างตามสะดวกนี้จะมุ%งทําความเข�าใจปรากฏการณ0ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งมากกว%า
มุ%งสรุปอ�างผลการวิจัยไปยังประชากรโดยรวม สมมติว%าผู�วิจัยทําการศึกษาความสัมพันธ0ระหว%าง
ความคิดสร�างสรรค0กับระดับสติป_ญญา โดยกลุ%มตัวอย%างเป*นนักเรียนประถมศึกษาเพียงโรงเรียนเดียว 
เม่ือทําการวิจัยเสร็จสิ้น ผลปรากฏว%า ความคิดสร�างสรรค0กับระดับสติป_ญญามีความสัมพันธ0กันใน
ระดับปานกลาง หรือเด็กม่ีมีระดับสติป_ญญาสูงกว%ามีแนวโน�มท่ีจะมีความคิดสร�างสรรค0สูงกว%าเด็กท่ีมี
ระดับสติป_ญญาตํ่ากว%า  แต%เนื่องจากกลุ%มตัวอย%างท่ีใช�ในการวิจัยได�มาโดยไม%อาศัยหลักของความ
น%าจะเป*น จึงอาจทําให�มีข�อสงสัยว%า ผลการศึกษาดังกล%าวจะมีความถูกต�อง น%าเชื่อถือ และสามารถ
สรุปอ�างอิงได�หรือไม% คําตอบก็คือ ผลการวิจัยดังกล%าวมีความถูกต�องในบริบทท่ีทําการศึกษาหรือ
คล�ายคลึงกัน เช%น  ถ�าโรงเรียนท่ีเป*นกลุ%มตัวอย%างอยู%ในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิจสังคมระดับตํ่า  
ผลการวิจัยท่ีได�ก็สามารถสรุปอ�างไปยังโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีอยู%ในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิจสังคมระดับ
ตํ่าเช%นเด่ียวกับกลุ%มตัวอย%างได� แต%จะไม%สามารถสรุปอ�างไปยังโรงเรียนท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ระดับกลางหรือสูงได� ดังนั้นผลการวิจัยดังกล%าวจึงมีความถูกต�องและเชื่อถือได� เพียงแต%มีข�อจํากัดใน
การสรุปอ�างอิงเท%านั้นเอง 
 
ปKญหาท่ีพบเก่ียวกับกลุ�มตัวอย�าง        

ในการเก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ%มตัวอย%างท่ีเป*นแหล%งข�อมูลผู�วิจัยมักพบป_ญหาท่ีสําคัญ
เก่ียวกับกลุ%มตัวอย%างดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2545: 147-148) 
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1. ขาดความเข�าใจเรื่องจํานวนแหล%งข�อมูลหรือขนาดของกลุ%มตัวอย%างผู�วิจัยไม%สามารถ
ตัดสินใจในเรื่องจํานวนแหล%งข�อมูลหรือขนาดของกลุ%มตัวอย%างท่ีควรใช�ในการทดลองเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข�อมูลว%าจะใช�จํานวนคนเท%าไรจึงจะยอมรับได� 

2. ขาดความเข�าใจในการใช�ตารางสําเร็จรูปผู�วิจัยมักจะกําหนดจํานวนแหล%งข�อมูลหรือกลุ%ม
ตัวอย%างโดยการเป�ดตารางสําเร็จรูปซ่ึงบางครั้งไม%มีความเข�าใจอย%างแท�จริงเก่ียวกับท่ีมาหรือข�อจํากัด
ในการใช�หรือไม%เข�าใจความแตกต%างของวิธีการต%างๆว%าให�ผลท่ีต%างกันอย%างไรและมีข�อท่ีต�องปฏิบัติ
อย%างไรจึงจะได�จํานวนตัวอย%างท่ีให�ค%าสถิติท่ีใกล�เคียงกับค%าพารามิเตอร0    

3. ขาดความเข�าใจเก่ียวกับตัวเลขท่ีได�จากการกําหนดขนาดของตัวอย%างผู�วิจัยท่ัวไปจะ
กําหนดจํานวนกลุ%มตัวอย%างโดยไม%ได�มีเข�าใจในตัวเลขท่ีได�มาว%าเป*นจํานวนตัวอย%างท่ีน�อยท่ีสุดท่ีจะทํา
ให�ผลการวิจัยมีความน%าเชื่อถือในด�านท่ีเป*นตัวแทนของประชากรด�วยเหตุนี้ผู�วิจัยส%วนใหญ%จึงใช�
จํานวนตามท่ีคํานวณได�หรือท่ีกําหนดไว�ในตารางกําหนดจํานวนตัวอย%างและเม่ือไม%สามารถเก็บ
รวบรวมข�อมูลได�ครบทําให�ข�อมูลท่ีได�คืนมาจากตัวอย%างจํานวนน�อยกว%าท่ีคํานวณได�หรือท่ีได�จาก
ตารางทําให�ได�ข�อมูลท่ีให�ผลการวิจัยไม%มีคุณภาพและมีค%าความคลาดเคลื่อนในการสุ%มและค%าสถิติท่ีได�
จากค%าพารามิเตอร0ไม%เป*นไปตามท่ีคาดไว�       

4. ไม%เข�าใจกระบวนการเลือกตัวอย%างเช%นการส%งแบบสอบถามเพ่ิมเติมให�ประชากรท่ีไม%ได�มี
การสุ%มไว�ก%อนหรืออีกนัยหนึ่งคือไม%ใช%ตัวอย%างท่ีสุ%มไว�แต%แรกแต%สุ%มเพ่ิมเติมเนื่องจากตัวอย%างท่ีสุ%มไว�ส%ง
แบบสอบถามกลับไม%ครบตามจํานวนท่ีต�องการ การทําเช%นนี้เกิดข้ึนต%อเนื่องจากป_ญหาข�อท่ี 3 นั่นคือ
กําหนดแล�วสุ%มตัวอย%างไว�และส%งเครื่องมือเก็บรวบรวมข�อมูลให�เท%ากับขนาดตัวอย%างท่ีคํานวณได�หรือ
เท%ากับจํานวนท่ีเป�ดจากตารางการส%งแบบสอบถามเพ่ิมเติมด�วยวิธีนี้ไม%ใช%วิธีท่ีถูกต�องทําให�
กระบวนการในการได�มาซ่ึงข�อมูลขาดคุณภาพและขาดอํานาจของการสุ%ม      

การแก=ไขปKญหาเก่ียวกับกลุ�มตัวอย�าง 

 การแก�ไขป_ญหาเก่ียวกับการสุ%มตัวอย%างแต%ละประเด็นมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
(สมประสงค0  เสนารัตน0, 2556:58) 
 1.ขนาดของกลุ%มตัวอย%างท่ีใช�ในการทดลองเครื่องมือหากเป*นการทดลองเครื่องมือตามแนว
ทฤษฎีการวัดแบบด้ังเดิม (Classical Measurement Theory) จะต�องพิจารณาว%าสถิติท่ีจะใช�นั้นมี
ความต�องการกลุ%มตัวอย%างขนาดเท%าใดโดยปกติกลุ%มตัวอย%างท่ีทดลองจะต�องมีการแจกแจงเป*นปกติ
หรือถ�ายึดทฤษฎีแนวโน�มเข�าสู%ส%วนกลาง (Central Limit Theorem) ขนาดกลุ%มตัวอย%างต�องมีขนาด 
30 คนข้ึนไป (บุญธรรม   กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549: 86) และหากเป*นทฤษฎีการตอบสนองข�อสอบ 
(Item Respond Theory) จะต�องใช�กลุ%มตัวอย%างขนาด 100 คนข้ึนไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2545: 147-148) 
 2. ขนาดของกลุ%มตัวอย%างท่ีจะยอมรับได�ในการวางแผนการเก็บข�อมูลจากกลุ%มตัวอย%าง 
การกําหนดว%าจะใช�ขนาดตัวอย%างเป*นเท%าไรนั้นนับว%าเป*นสิ่งสําคัญอย%างยิ่งการกําหนดขนาดของ
ตัวอย%างไว�มากเกินไปจะทําให�สิ้นเปลืองท้ังเวลาและค%าใช�จ%ายในการเก็บรวบรวมข�อมูลแต%ถ�าหาก
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กําหนดขนาดตัวอย%างไว�น�อยเกินไปก็อาจจะทําให�ได�รายละเอียดข�อเท็จจริงเก่ียวกับประชากรไม%
เพียงพอผลท่ีได�อาจมีความคลาดเคลื่อนสูงไม%สามารถนําไปใช�ประโยชน0อะไรได� 
 3. การกําหนดขนาดตัวอย%างไม%ว%าจะกําหนดจากจากตารางสําเร็จรูปหรือจากการคํานวณ
ด�วยสูตรผู�วิจัยควรจะทําความเข�าใจว%าจํานวนกลุ%มตัวอย%างท่ีได�คือจํานวนกลุ%มตัวอย%างท่ีน�อยท่ีสุดท่ี
เป*นท่ียอมรับทางสถิติว%าจะได�ข�อมูลท่ีสอดคล�องกับค%าพารามิเตอร0ดังนั้นเพ่ือปUองกันข�อผิดพลาดต%างๆ
เช%นเก็บรวบรวมข�อมูลได�ไม%ครบข�อมูลท่ีได�รับมาไม%สมบูรณ0สิ่งท่ีควรทําในกรณีท่ีใช�วิธีการเก็บรวบรวม
ข�อมูลท่ีไม%แน%ใจว%าจะได�รับข�อมูลจากตัวอย%างได�ครบถ�วนคือการกําหนดจํานวนกลุ%มตัวอย%างให�
มากกว%าท่ีคํานวณได�หรือท่ีได�จากตารางไว�แต%แรก (ณรงค0  โพธิ์พฤกษานันท0, 2550: 188; 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545: 147-148) และสุ%มตัวอย%างตามจํานวนท่ีเผื่อไว�แล�วและส%ง
เครื่องมือเก็บรวบรวมข�อมูลให�ตามจํานวนท่ีได�เผื่อไว�แล�ว 
 4. การคํานวณขนาดตัวอย%างมีหลายวิธีและมีข�อกําหนดหลายเง่ือนไขท่ีแตกต%างกันไปแต%
โดยท่ัวไปแล�วการคํานวณหาขนาดตัวอย%างมักคํานวณจากสูตรวิธีการสุ%มแบบง%ายเนื่องจากมี 
ความซับซ�อนและเง่ือนไขน�อยหลังการคํานวณขนาดตัวอย%างได�แล�วจึงไปใช�ดุลพินิจปรับเข�าหา 
การสุ%มแบบระบบแบบชั้นหรือแบบหลายข้ันตอน (สุรพงษ0  โสธนะเสถียร, 2549: 249) 
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บทสรุป 

ประชากร คือ จํานวนท้ังหมดท่ีผู�วิจัยสนใจจะศึกษาอาจเป*นคน สัตว0  สิ่งของ ท่ีผู�วิจัยจะ
ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือตอบป_ญหาการวิจัย และตอบวัตถุประสงค0ของการวิจัยอย%างถูกต�อง
ครบถ�วนสมบูรณ0  แต%หากประชากรมีจํานวนมากเกินไป หรือมีขนาดใหญ%เกินไป  ผู�วิจัยไม%สามารถ
ศึกษาท้ังหมดได�      จําเป*นต�องทําการศึกษาจากกลุ%มตัวอย%างแทน โดยข�อมูลท่ีได�จากกลุ%มตัวอย%าง 
จะต�องเป*นข�อมูลท่ีน%าเชื่อถือมาจากกลุ%มตัวอย%างท่ีเป*นตัวแทนท่ีดีของประชากรหรือมีคุณสมบัติ
เหมือนกับประชากรทุกประการและการจะได�กลุ%มตัวอย%างท่ีเป*นตัวแทนท่ีดีก็ต�องเกิดจาก
องค0ประกอบ คือ มีการกําหนดขนาดกลุ%มตัวอย%าง  ผู�วิจัยต�องพิจารณาให�เกิดความสมดุลระหว%างการ
ใช�กลุ%มตัวอย%างขนาดใหญ%  ท่ีต�องใช�งบประมาณ เวลา และแรงงานจํานวนมาก  กับกลุ%มตัวอย%าง
ขนาดเล็กท่ีอาจทําให�ได�ผลการวิจัยผิดพลาดคลาดเคลื่อน  การกําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%างท่ีเหมาะ
จึงนับว%ามีความสําคัญเช%นกัน อย%างไรก็ตาม การศึกษากับกลุ%มตัวอย%างนับเป*นทางเลือกท่ีใช�กันอย%าง
กว�างขวางในวงการวิจัย เพราะช%วยให�ประหยัดค%าใช�จ%าย เวลา และงบประมาณ ตลอดจนทําให�เกิด
งานวิจัยข้ึนมากมาย  และใช�วิธีการได�มาของกลุ%มตัวอย%างท่ีถูกต�องเหมาะสม  คือ วิธีการได�มาของ
กลุ%มตัวอย%างโดยอาศัยความน%าจะเป*น  และการกําหนดขนาดให�มากกว%าท่ีคํานวณได�จากสูตร  หรือ
จากการเป�ดจากตารางสําเร็จรูป  จะเป*นแนวทางหนึ่งท่ีจะช%วยสนับสนุนให�ผู�วิจัยได�ตัวอย%างท่ีเป*นตัว
แทนท่ีดีของประชากรของการวิจัย   แต%อย%างไรก็ตามวิธีการได�มาของกลุ%มตัวอย%าง โดยการสุ%มกลุ%ม
ตัวอย%างควรให�ทุกหน%วยของประชากรมีโอกาสท่ีจะถูกเลือกอย%างเท%าเทียมกัน    ส%วนวิธีการได�มาของ
กลุ%มตัวอย%างโดยการอาศัยความน%าจะเป*นจะต�องสิ้นเปลือง  เวลา  งบประมาณ  และแรงงานมากกว%า  
วิธีการได�มาของกลุ%มตัวอย%างโดยไม%อาศัยความน%าจะเป*น  แต%วิธีการได�มาของกลุ%มตัวอย%างโดยไม%
อาศัยความน%าจะเป*น ก็มีข�อเสียท่ีสําคัญ  คือ ไม%สามารถสรุปอ�างอิงไปสู%ประชากรได�อย%างสมบูรณ0 
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แบบฝ_กหัดท=ายบทที่ 5 

 

คําช้ีแจง    ให�ท%านตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให� 

1. จากหัวข�อวิจัยต%อไปนี้ ตอบคําถามข�อ 1) – 3) 
 ก.  ผลการจัดการเรียนรู�โดยใช�รูปแบบการสอนทางตรงร%วมกับการสอนเน�นความจําต%อ

ความสามารถในการอ%านออกเสียงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป\ท่ี 4 

       ข. ความสัมพันธ0ระหว%างแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันต%อองค0กรของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
        ค. การพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 3  โดยการจัดการ
เรียนรู�แบบหมวก 6 ใบ     

1) ประชากรคือ อะไรบ�าง 
2) ขอบข%ายของประชากร (Population frame) มีได�แค%ไหน 
3) แต%ละหัวข�อ ควรเลือกกลุ%มตัวอย%างโดยวิธีใด เพราะเหตุใด 

2. ให�อธิบายว%าเพราะเหตุใดในการวิจัยจึงศึกษาจากกลุ%มตัวอย%าง  
3. วิธีการได�มาของกลุ%มตัวอย%างโดยมีการสุ%มกับไม%มีการสุ%ม เป*นอย%างไร ให�อธิบายพร�อมยกตัวอย%าง

ประกอบ 
4. บอกวิธีการกําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%างมาอย%างน�อย 1 วิธี  พร�อมยกตัวอย%างประกอบ 
5. ให�อธิบายว%ากลุ%มตัวอย%างมีความสําคัญต%อการอ�างอิงผลไปสู%ประชากรอย%างไร  
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บทที ่ 6 
 

เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลในการวิจัย 
 
 การดําเนินการวิจัย ท่ีจะทําให�ผู�วิจัยได�ข�อมูลมาวิเคราะห! เพ่ือตอบป'ญหาการวิจัยและ
วัตถุประสงค!การวิจัยได�ถูกต�องตรงตามประเด็นและครบถ�วนสมบูรณ!นั้น  ผู�วิจัยจะต�องตัดสินใจ
แน0นอนแล�วว0าจะรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับเรื่องอะไรถึงจะตรงตามวัตถุประสงค!การวิจัย   โดยสิ่งท่ี
นักวิจัยจะต�องพิจารณาตามมาก็คือจะใช�เครื่องมืออะไรในการรวบรวมข�อมูลการเก็บรวบรวมข�อมูล  
เพ่ือนํามาพิจารณาเปรียบเทียบ  วิเคราะห!  ตีความ  อนุมาน  สรุปผลการวิจัย  ในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลจะต�องใช�เครื่องมือหรือเทคนิคท่ีเหมาะสมเพ่ือให�ได�ข�อมูลตามความต�องการด�วยความเท่ียงตรง  
ถ�าข�อมูลท่ีได�มาเป3นข�อมูลท่ีไม0ถูกต�อง  ขาดความเท่ียงตรงแล�ว  ไม0ว0าจะวิเคราะห!ด�วยเทคนิค
วิเคราะห!ท่ีดีเพียงใดก็ตาม  ผลท่ีได�ออกมาก็ไม0ถูกต�องอยู0นั่นเอง  เสมือนกับนําขยะใส0เข�าไปใน
เครื่องจักรให�ทําการแยกบด  ผลท่ีออกมาก็คือขยะท่ีละเอียดแล�ว  เช0นเดิม  ท้ังนี้เครื่องมือท่ีนํามาใช�
นั้นอาจจะใช�วิธีการขอยืมจากบุคคลหรือหน0วยงานท่ีเป3นเจ�าของเครื่องมือเหล0านั้นหรือผู�วิจัยอาจจะ
สร�างเครื่องมือข้ึนมาใหม0ให�เหมาะสมกับสภาพการณ!วิจัยแต0ละเรื่องก็ได�ในบทนี้จะเป3นการนําเสนอ
เก่ียวกับความหมายของข�อมูล ประเภทของข�อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล เครื่องมือและวิธีการใน
การรวบรวมข�อมูล  และกระบวนการสร�างและพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือเป3นแนวทางให�
ผู�วิจัยสามารถจัดเตรียมเครื่องมือและวิธีการหรับการเก็บรวบรวมข�อมูลได�อย0างเหมาะสมต0อไป 
 
ความหมายของข�อมูล 

 ข�อมูล (Data) หมายถึง ข�อเท็จจริง  รายละเอียด  จํานวนหรือค0าท่ีได�จากการวัดซ่ึงได�จาก
การรวบรวมหรือสังเกตได�จากกลุ0มตัวอย0างหรือประชากรท่ีศึกษาเช0นคะแนนท่ีได�จากการสอบวิชา
สถิติจํานวนนิสิตท่ีเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาหรือกล0าวอีกนัยหนึ่งได�ว0าข�อมูล (Data) คือ
ข�อเท็จจริง(Facts) เก่ียวกับสิ่งท่ีเราศึกษาอาจจะเป3นตัวเลขเรียกว0าข�อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Data) เช0น คะแนนน้ําหนักส0วนสูงฯลฯหรือไม0เป3นตัวเลขก็ได�เรียกว0าข�อมูลเชิงคุณภาพ                    
(Qualitative Data) เช0นเพศท่ีอยู0การนับถือศาสนาเป3นต�นอนึ่งข�อมูลท่ีได�จากการเก็บในตอนต�นและ
ยังไม0ได�นํามาจัดเป3นหมวดหมู0เรียกว0าข�อมูลดิบ (Raw Data) และถ�าเป3นเอกพจน!ใช�คําว0า               
“ Datum” (บุญชม ศรีสะอาด, 2545:49, สุรวาท  ทองบุ, 2550: 68 – 69, สมชาย  วรกิจเกษมสกุล
,2558:198) 

ประเภทของข�อมูล 

 ข�อมูลสามารถจําแนกประเภทได�หลายประเภทข้ึนอยู0กับเกณฑ!ท่ีใช�ในการจําแนกดังนี้ 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545:49-50, สมบัติ  ท�ายเรือคํา, 2553: 59,องอาจ  นัยพัฒน!,2551:144-145) 
 1.  จําแนกตามแหล+งท่ีมาของข�อมูล โดยท่ัวไปจําแนกเป3น 2 ประเภท คือ 

1.1 ข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เป3นข�อมูลท่ีผู�ใช�หรือหน0วยงานท่ีใช�ข�อมูล 
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เป3นผู�ทําการเก็บรวบรวมข�อมูลเองซ่ึงวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลอาจใช�วิธีการสัมภาษณ!การทดลองหรือ
การสังเกตการณ!ข�อมูลปฐมภูมิเป3นข�อมูลท่ีมีรายละเอียดตรงตามท่ีผู�ใช�ต�องการแต0มักจะเสียเวลาใน
การจัดหาและมีค0าใช�จ0ายสูง 

1.2 ข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เป3นข�อมูลท่ีผู�ใช�หรือหน0วยงานท่ีใช�ข�อมูลไม0ได�
เป3นผู�เก็บรวบรวมข�อมูลเองแต0มีผู�อ่ืนหรือหน0วยงานอ่ืนๆทําการเก็บรวบรวมไว�แล�วเช0นจากรายงานท่ี
พิมพ!แล�วหรือยังไม0ได�พิมพ!ของหน0วยงานของรัฐบาลสมาคมบริษัทสํานักงานวิจัยนักวิจัยวารสาร
หนังสือพิมพ!เป3นต�นการนําเอาข�อมูลเหล0านี้มาใช�เป3นการประหยัดเวลาและค0าใช�จ0ายแต0ในบางครั้ง
ข�อมูลอาจจะไม0ตรงกับความต�องการของผู�ใช�หรือมีรายละเอียดไม0เพียงพอท่ีจะนําไปวิเคราะห!
นอกจากนี้ในบางครั้งข�อมูลนั้นอาจมีความผิดพลาดและผู�ใช�มักจะไม0ทราบข�อผิดพลาดดังกล0าวซ่ึงอาจ
มีผลกระทบต0อการสรุปผลดังนั้นผู�ท่ีจะนําข�อมูลทุติยภูมิมาใช�ควรระมัดระวังและตรวจสอบคุณภาพ
ข�อมูลก0อนท่ีจะนําไปวิเคราะห!แต0จะได�ข�อมูลจากการคัดลอกเช0น จํานวนคนเกิดหรือคนตายสามารถ
จะรวบรวมมาจากสํานักทะเบียนราษฎร!กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหรือค0าใช�ค0าเฉลี่ยต0อ
เดือนต0อครัวเรือนเป3นรายภาค พ.ศ. 2552-2553 สามารถท่ีจะรวบรวมได�จากสํานักงานสถิติแห0งชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี 

2. จําแนกตามลักษณะของข�อมูล  สามารถแบ0งได� 2 ประเภท คือ 
2.1. ข�อมูลเชิงปริมาณ  (Quantitative data)  เป3นข�อมูลท่ีวัดค0าได�จึงมักแสดง 

เป3นตัวเลขท่ีแสดงถึงปริมาณโดยแบ0งได� 2 แบบ คือ 1).ข�อมูลแบบไม0ต0อเนื่อง (Discrete data)  คือ
ค0าท่ีเป3นจํานวนเต็มหรือจํานวนนับเช0นจํานวนรถยนต!ในกรุงเทพมหานครจํานวนบุตรในครอบครัว 
เป3นต�น  2).ข�อมูลแบบต0อเนื่อง (Continuous data) หมายถึงข�อมูลท่ีมีค0าอยู0ในช0วงกําหนดมักเป3น
ข�อมูลท่ีเก่ียวกับการชั่งตวงวัดเช0นอายุน้ําหนักส0วนสูงอายุการใช�งานของหลอดไฟเป3นต�น 

2.2  ข�อมูลเชิงคุณภาพ  (Qualitative data)  เป3นข�อมูลท่ีวัดค0าไม0ได�จึงแสดงใน 
รูปคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ  เช0น ศาสนาท่ีคนไทยนับถือ สีผิวของคนไทยรสชาติของอาหาร ผลการ
สังเกตท่ีเขียนในรูปบรรยาย  เป3นต�น 
 
ลักษณะท่ีดีของข�อมูล 

ข�อมูลนั้นมีอยู0มากมายซ่ึงบางทีก็เรียกว0า “ข�อเท็จจริง” ซ่ึงคํานี้บ0งบอกถึงลักษณะของข�อมูล
ได�เป3นอย0างดี  ข�อมูลนั้นอาจมีท้ังท่ีเป3นความเท็จและเป3นความจริง  นอกจากนี้ข�อมูลอย0างหนึ่งอาจมี
ประโยชน!มากสําหรับงานหรือการวิจัยเรื่องหนึ่ง  แต0อาจไม0มีค0าอะไรหรือไม0มีประโยชน!สําหรับงาน
หรือการวิจัยอีกเรื่องหนึ่ง  ดังนั้นผู�วิจัยจึงจําเป3นต�องเลือกสรรเอาเฉพาะข�อมูลท่ีมีประโยชน!ต0อ
งานวิจัยท่ีศึกษา  และต�องเป3นข�อมูลท่ีเป3นจริงมากกว0าข�อเท็จ  คุณสมบัติของข�อมูลท่ีดีจะต�อง
ประกอบด�วยคุณสมบัติท่ีสําคัญๆดังนี้ (องอาจ  นัยพัฒน!,2551:147-150) 
 1. สอดคล�องกับป4ญหาการวิจัย  กล0าวคือ  ข�อมูลท่ีดีจะต�องใช�ตอบคําถามการวิจัยหรือ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยได� 
 2. มีความถูกต�อง  ข�อมูลท่ีจะนํามาใช�ในการวิจัยจะต�องผ0านการตรวจสอบแล�วว0ามีความ
ถูกต�อง  ในการเก็บรวบรวมข�อมูลผู�วิจัยจึงต�องพิจารณาว0าจะรวบรวมจากแหล0งใด  เวลาใด  ด�วย
วิธีการใด  ใช�เครื่องมืออะไร  ใครควรจะเป3นผู�รวบรวม  ข�อมูลท่ีได�จึงจะให�ความถูกต�องมากท่ีสุด 
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 3. มีความทันสมัย  ข�อมูลท่ีนํามาใช�ในการวิจัยต�องเป3นข�อมูลล0าสุดในขณะท่ีทําการวิจัยนั้น
การใช�ข�อมูลท่ีไม0เป3นป'จจุบันจะทําให�ผลการวิจัยไม0มีคุณค0า  ไม0สามารถนําไปใช�ประโยชน!ใน
สภาวการณ!ป'จจุบันได�  หรือใช�ได�แต0เพียงบางส0วน 
 4. มีความสมบูรณ7  ข�อมูลท่ีดีต�องมีความครบถ�วนสมบูรณ!ตามจุดมุ0งหมายของการวิจัยข�อมูล
ท่ีขาดความสมบูรณ!จะทําให�การสรุปผลการวิจัยผิดพลาดไปจากความเป3นจริง  ดังนั้นผู�วิจัยจําเป3นต�อง
วางแผนในการรวบรวมข�อมูลให�ดี  ให�สามารถรวบรวมข�อมูลได�สมบูรณ!ท่ีสุด  แต0หากมีข�อจํากัดใน
การเก็บรวบรวม  ผู�วิจัยก็ควรระบุข�อจํากัดนี้ในรายงานการวิจัยด�วย  เพ่ือให�ผู�บริโภคงานวิจัยนํา
ข�อจํากัดนี้ไปใช�พิจารณาสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช� 
 ในการทําวิจัยผู�วิจัยย0อมต�องการข�อมูลท่ีดี  มีประโยชน!  สามารถตอบคําถามการวิจัยได�อย0าง
ถูกต�อง  ดังนั้นผู�วิจัยจะต�องวางแผนในการรวบรวมข�อมูลอย0างรอบคอบ  รัดกุม  เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ี
ถูกต�อง  ตรงประเด็น  มีความทันสมัยและครบถ�วนสมบูรณ!มากท่ีสุด 
 
ข้ันตอนของการรวบรวมข�อมูล 
 เม่ือผู�วิจัยได�ป'ญหาการวิจัยแล�วจะต�องมีการวางแผนในการรวบรวมข�อมูลโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
(สมบัติ  ท�ายเรือคํา, 2553: 63,องอาจ  นัยพัฒน!,2551:156) 

1. ศึกษาหัวข�อวิจัยและทําการวิเคราะห!จุดมุ0งหมายของการวิจัย เพ่ือท่ีจะได�กําหนดวิธีการ
เก็บรวบรวมข�อมูลได�ตรงจุด 

2. กําหนดลักษณะของข�อมูล ว0ามีข�อมูลประเภทใดบ�าง ลักษณะเช0นไร 
3. พิจารณาว0าจะใช�เครื่องมือหรือเทคนิควิธีการใดในการเก็บรวบรวมข�อมูลต0างๆ 
4. วางแผนในการสร�างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข�อมูล โดยกําหนดระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานแต0ละข้ันตอนไว�ให�ชัดเจน ต้ังแต0การศึกษาทฤษฎี หลักการในการสร�างเครื่องมือประเภท
นั้นๆ ศึกษาตัวอย0างเครื่องมือคล�ายกัน การเขียนข�อคําถามต0างๆ การให�ผู�เชี่ยวชาญพิจารณา การ
ทดลองใช�และคํานวณค0าสถิติท่ีชี้คุณภาพ การปรับปรุงข�อความ การนําไปใช�จริง เป3นต�น 

5. สร�างเครื่องมือรวบรวมข�อมูลตามทฤษฎี หลักการของการสร�างเครื่องมือประเภทนั้นๆ  
6. ทดลองใช�เครื่องมือ และหาคุณภาพด�านความเชื่อม่ัน ความเท่ียงตรงและคุณภาพด�าน

อ่ืนๆ ท่ีจําเป3นสําหรับเครื่องมือรวบรวมข�อมูลประเภทนั้นๆ ทําการปรับปรุงจนกว0าจะมีคุณภาพเข�า 
ข้ันมาตรฐาน จึงทําเป3นเครื่องมือท่ีจะใช�จริง 

7. เก็บรวบรวมข�อมูลตามแผนท่ีได�กําหนดไว�ในข้ันท่ี 4 ใช�เครื่องมือท่ีจัดทําเป3นมาตรฐานใน
ข้ันท่ี 6 กรณีท่ีมีเครื่องมือรวบรวมข�อมูลท่ีเป3นมาตรฐานท่ีมีผู�สร�างไว�แล�ว ผู�วิจัยพิจารณาเห็นว0า
เหมาะสมท่ีจะนํามาใช�ในการเก็บรวมรวมข�อมูลการวิจัยของตน โดยไม0มีป'ญหาด�านการขออนุญาตใช�
เครื่องมือดังกล0าว และไม0มีป'ญหาด�านความเท่ียงตรง ก็ไม0ต�องใช�ข้ันตอนท่ี 5 และ 6 และข้ันตอนท่ี 4  
ก็ตัดแผนเก่ียวกับการสร�างและปรับปรุงเครื่องมือ 
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วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล (Data Collection)  

 วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลนั้นมีหลายวิธี  แต0ละวิธีก็อาจจะเหมาะสมกับลักษณะงานวิจัยท่ี
แตกต0างกันไป  ซ่ึงงานวิจัยเรื่องหนึ่งๆ  อาจใช�วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลได�หลายวิธี  หรือวิธีการเก็บ
รวบรวมข�อมูลวิธีหนึ่งอาจใช�ในงานวิจัยหลายประเภท  ข้ึนอยู0กับความเหมาะสมและความเป3นไปได�ใน
การเก็บรวบรวม  วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีนิยมใช�ในการวิจัยมีดังนี้(รัตนะ  บัวสนธ!,2543: 123,
องอาจ  นัยพัฒน!,2551:156) 
  1. การสังเกต 
  2. การสัมภาษณ! 
  3. การสนทนากลุ0ม 
  4. การสังเคราะห!จากเอกสาร 
  5. การสอบถามหรือสํารวจ 
  6. การทดสอบ 

1.  การสังเกต (Observation) เป3นวิธีการเก็บข�อมูลโดยการใช�ประสาทสัมผัสท้ังห�าในการ
รับรู�ข�อเท็จจริงจากปรากฏการณ!ใดๆ โดยผู�วิจัย  ซ่ึงถือว0าเป3นเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุกในการสังเกต  
เพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิงลึกเก่ียวกับปรากฏการณ!ท่ีไม0สามารถวัดได�โดยตรงและมีความซับซ�อน   
 2. การสัมภาษณ7 (Interview)  เป3นการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�การสนทนา  พูดคุย  
ซักถาม  เพ่ือให�ได�ข�อมูลตามจุดมุ0งหมายของผู�วิจัย  หรือเป3นการสนทนาอย0างมีเปnาหมายนั่นเอง    
การสัมภาษณ!เป3นวิธีการรวบรวมข�อมูลท่ีทําให�ได�ข�อมูลในเชิงลึก  เพราะผู�วิจัยสามารถซักถาม
ประกอบการสังเกตสีหน�าท0าทาง  และความรู�สึกท่ีซ0อนอยู0ของผู�รับการสัมภาษณ!ได�  จึงเป3นวิธีการท่ี
ทําให�ได�ข�อมูลท่ีเข�าถึงความจริงของปรากฏการณ!ได�มากกว0าวิธีการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย0างยิ่งข�อมูล
เก่ียวกับความรู�สึกนึกติดและความเชื่อ  จึงเป3นเทคนิคท่ีนิยมใช�กันมากในทางสังคมศาสตร!  แต0การ
สัมภาษณ!ก็ต�องใช�เวลา  งบประมาณ  และบุคลากรมากกว0าวิธีการอ่ืนๆ  จึงอาจเป3นป'ญหาสําหรับ 
การเก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ0มตัวอย0างขนาดใหญ0  และท่ีสําคัญเป3นวิธีท่ีรบกวนเวลาของผู�ให�ข�อมูล
หรือผู�รับการสัมภาษณ!มากท่ีสุด  จึงมักจะมีป'ญหาในเรื่องของการให�ความร0วมมือของกลุ0มตัวอย0าง   
 3. การสนทนากลุ+ม (Focus  Group  Discussion)  เป3นวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีมี
ลักษณะคล�ายๆ กับการสัมภาษณ!กลุ0ม  เนื่องจากอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกกลุ0มร0วมกัน  แต0
ลักษณะของกลุ0มและวิธีการจะแตกต0างกัน   
 4. การวิเคราะห7เอกสาร (Document  Analysis)  เป3นวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลในการวิจัย
อีกวิธีหนึ่ง  ซ่ึงมีการนํามาใช�กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ  แต0ก็ไม0ได�หมายความว0าในการวิจัย     
เชิงปริมาณจะไม0มีการนําวิธีการนี้มาใช�  การวิเคราะห!เอกสารซ่ึงบางทีก็เรียกว0า  การวิเคราะห!เนื้อหา 
(Content  analysis) นั้น  มีนัยอยู0หลายลักษณะคือ  เป3นท้ังระเบียบวิธีวิจัย  วิธีเก็บรวบรวมข�อมูล  
และเทคนิคการวิเคราะห!ข�อมูล 
 5. การสอบถามหรือการสํารวจ (Survey)  หมายถึง  การเก็บรวบรวมข�อมูลโดยผู�วิจัย
จัดเตรียม  แบบสอบถามหรือแบบสํารวจให�บุคคลท่ีเป3นกลุ0มตัวอย0างได�อ0านและตอบประเด็นคําถาม
ในแบบสอบถามหรือแบบสํารวจนั้นด�วยตนเอง  ข�อมูลท่ีทําการเก็บรวบรวมด�วยวิธีนี้ส0วนมากเป3น
ข�อมูลท่ีสามารถตอบได�ง0ายๆ ไม0ซับซ�อน  เช0น  ข�อเท็จจริงของปรากฏการณ!ต0างๆ ความรู�สึก  ความ
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คิดเห็น  เป3นต�น  การเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยวิธีนี้สะดวกและง0ายในการรวบรวม  แต0จะได�ข�อมูลท่ีเป3น
ความจริงมากน�อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู0กับผู�ตอบแบบสอบถาม  ดังนั้นแบบสอบถามท่ีใช�ในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลจึงต�องมีคุณภาพ  ดึงดูดหรือเชิญชวนให�ผู�ตอบเต็มใจและต�องการท่ีจะตอบ  อีกท้ังวิธีท่ี
ใช�ในการรวบรวมแบบสอบถามก็ต�องเอ้ืออํานวยความสะดวกให�แก0ผู�ตอบให�มากท่ีสุดเท0าท่ีจะทําได�  
เพ่ือให�ผู�ตอบไม0รู�สึกเป3นภาระในการให�ข�อมูลแก0ผู�วิจัย 
 6. การทดสอบ (Test)  เป3นการเก็บรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับสติป'ญญา  ทักษะ  ความสามารถ
ของกลุ0มตัวอย0างแต0ละคนในสถานการณ!เดียวกัน  ดังนั้นผู�วิจัยจึงต�องเตรียมแบบทดสอบและการ
บริหารการสอบท่ีได�มาตรฐานเดียวกัน  เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีเป3นความสามารถท่ีแท�จริงของกลุ0มตัวอย0าง  
ทําให�คะแนนท่ีได�จากการทดสอบสามารถแปลความหมายได�ถูกต�องและสามารถนําไปเปรียบเทียบกัน
ได� 
  
แหล+งของความคลาดเคล่ือนในการเก็บรวบรวมข�อมูล 

 ในการทําการวิจัยแต0ละครั้งผู�วิจัยย0อมต�องการผลการวิจัยท่ีมีความถูกต�องมากท่ีสุด  
จึงพยายามดําเนินการให�ได�มาซ่ึงข�อมูลท่ีมีความถูกต�อง  มีความเท่ียงตรง  และมีความเชื่อถือได�มาก
ท่ีสุด  แต0การเก็บรวบรวมข�อมูลแต0ละครั้งมักจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนอยู0เสมอ  ถึงแม�ผู�วิจัยจะ
พยายามควบคุมป'จจัยต0างๆ ท่ีอาจจะส0งผลให�เกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการรวบรวมข�อมูล
แล�วก็ตาม  แหล0งของความคลาดเคลื่อนในการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีสําคัญผู�เขียนจะยกมากล0าวตาม
นักวิชาการ 3 แนวคิด ดังนี้ (ไพศาล วรคํา, 2550: 220-223, Babbie ,2010: 253, Herbert F, 
2005 :19)     
 1. ผู�เก็บรวบรวมข�อมูล  ซ่ึงอาจเป3นผู�วิจัย  ผู�ช0วยวิจัยหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีผู�วิจัยมอบหมายให�
เก็บข�อมูล  ซ่ึงเป3นผู�ท่ีต�องนําเครื่องมือไปในการเก็บรวบรวมข�อมูล  จึงถือว0าเป3นป'จจัยหนึ่งท่ีอาจ
ก0อให�เกิดความคลาดเคลื่อนข้ึนในกรณีต0างๆ ดังนี้(ไพศาล วรคํา, 2550: 220-223) 
  1.1 ถ�าผู�เก็บข�อมูลไม0ได�ศึกษาหรือฝvกฝนวิธีการใช�เครื่องมือให�เข�าใจอย0างถ0องแท�  
โดยเฉพาะอย0างยิ่งเครื่องมือท่ียืมมาจากหน0วยงานหรือบุคคลอ่ืน  อาจทําให�การเก็บรวบรวมข�อมูลมี
ความผิดพลาด  ผลท่ีได�อาจไม0ใช0ความรู�  ความสามารถ  หรือความคิดเห็นท่ีแท�จริงของกลุ0มตัวอย0าง 
  1.2 มาตรฐานผู�เก็บข�อมูลต0างกัน  ในกรณีท่ีจําเป3นต�องใช�ผู�เก็บรวบรวมข�อมูลหลาย
คน  ซ่ึงแต0ละคนย0อมมีความแตกต0างกัน  โดยอาจเป3นความแตกต0างในส0วนของบุคลิกภาพ  ความรู�  
ความสามารถ  หรือทัศนคติ  ป'จจัยเหล0านี้จะทําให�มาตรบานในการเก็บรวบรวมข�อมูลต0างกัน  เช0น  
บางคนเข�มงวดด�านเวลา  แต0บางคนไม0เข�มงวด  เป3นต�น 
  1.3 อคติของผู�วิจัย  ในกรณีท่ีผู�วิจัยต้ังสมมติฐานหรือทําการวิจัยเชิงทดลอง  ผู�วิจัย
มักจะคาดหวังผลการวิจัยออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  จึงอาจมีอคติในการดําเนินการให�ได�  
ผลการวิจัยออกมาตามท่ีคาดหวังไว�  เช0น  อาจใช�วิธีการกระตุ�น  ชี้แนะ  หรือให�ความสนใจกับกลุ0มใด
กลุ0มหนึ่งเป3นพิเศษ  ทําให�คะแนนของกลุ0มนั้นสูงกว0าปกติ  เป3นต�น 
  1.4 ความละเลยของผู�วิจัย  ผู�วิจัยบางคนอาจไม0ให�ความสําคัญกับกระบวนการเก็บ
รวบรวมข�อมูล  จึงทําให�ละเลยหรือไม0จริงจังในการดําเนินการ  เช0น  ไม0ชี้แจงหรืออธิบายให�กลุ0ม
ตัวอย0างเข�าใจและเต็มใจท่ีจะให�ข�อมูล  เป3นต�น  ข�อมูลท่ีได�ก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูง 
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 2. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  เครื่องมือวิจัยอาจเป3นแหล0งท่ีมาของความคลาดเคลื่อนในการ
เก็บรวบรวมข�อมูลได�เนื่องจาก 
  2.1 คุณภาพเครื่องมือไม0ได�มาตรฐาน  เช0น  มีความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันตํ่า  
ขาดอํานาจจําแนก  หรือเป3นแบบทดสอบท่ียากหรือง0ายเกินไปจึงไม0เร�าให�กลุ0มตัวอย0างต�องการตอบ 
  2.2ภาษาท่ีใช�กํากวม  ทําให�กลุ0มตัวอย0างต�องเดาหรือตอบไปในทิศทางท่ีไม0ตรงกับ
เจตนาของผู�วิจัย 
  2.3 คําชี้แจงในการตอบไม0ชัดเจน  บางครั้งกลุ0มตัวอย0างไม0เข�าใจว0าจะให�ตอบ
อย0างไร  ถ�าตอบอย0างนั้นแล�วมีความหมายเช0นเดียวกับท่ีกลุ0มตัวอย0างต�องการสื่อหรือไม0  ดังนั้นจึง
ควรมีตัวอย0างวิธีการตอบและการแปลผลการตอบให�ชัดเจน  เพ่ือให�กลุ0มตัวอย0างเข�าใจ 
  2.4 รูปแบบของเครื่องมือไม0เหมาะสมกับกลุ0มตัวอย0าง  บางครั้งผู�วิจัยออกแบบ
เครื่องมือวัดไม0เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะ  ความรู�ความสามารถของกลุ0มตัวอย0าง  จึงทําให�กลุ0ม
ตัวอย0างตอบแบบเดาหรือเข�าใจไปคนละอย0างกับความต�องการของผู�วิจัย 
 3. กลุ+มตัวอย+าง  หรือผู�ให�ข�อมูลความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนในการเก็บรวบรวมข�อมูลอัน
เนื่องมาจากกลุ0มตัวอย0างหรือผู�ให�ข�อมูลอาจมีสาเหตุดังต0อไปนี้ 
  3.1 การปกปnองตนเอง  ผู�ให�ข�อมูลหรือกลุ0มตัวอย0างบางคนอาจให�ข�อมูลเพ่ือให�
ตนเองดูดี  หรือไม0ยอมให�ข�อความจริงซ่ึงอาจทําให�เสียภาพพจน!ของตนเอง  ถึงแม�ผู�วิจัยจะพยายาม
ทําความเข�าใจแล�วก็ตาม 
  3.2 ไม0กล�าตัดสินใจ  กลุ0มตัวอย0างบางคนอาจไม0กล�าตัดสินใจให�เด็ดขาดว0าจะเห็น
ด�วยหรือไม0เห็นด�วยกับข�อความในประเด็นคําถามหนึ่งๆ ทําให�ตอบกลางๆ ผลการตอบจึงคลาดเคลื่อน
จากความเป3นจริง 
  3.3 ไม0มีส0วนได�ส0วนเสียโดยตรง  กลุ0มตัวอย0างบางคนไม0ให�ความร0วมมือหรือไม0ต้ังใจ
ตอบคําถาม  เนื่องจากไม0มีส0วนได�ส0วนเสียเก่ียวกับการวิจัยหรือไม0มีผลใดๆ กับตัวเขา  ถึงแม�ว0าเขาจะ
ให�ข�อมูลท่ีไม0เป3นจริงก็ตาม  เช0น  การทดสอบวัดความรู�ของนักเรียน  หากนักเรียนรู�ว0าเป3นเพียงการ
วิจัย  ไม0มีผลต0อเกรดหรือผลการเรียนของเขา  ก็จะไม0ต้ังใจทําอย0างเต็มความสามารถ  ทําให�ข�อมูลท่ี
ได�มีความคลาดเคลื่อน 
  3.4 ถูกรบกวนบ0อย  กลุ0มตัวอย0างบางคนอาจจะถูกสุ0มหรือเลือกให�เป3นกลุ0มตัวอย0าง
บ0อยครั้ง  ได�รับการขอร�องให�ตอบแบบสอบถามหรือเป3นผู�ให�สัมภาษณ!บ0อยครั้งจนเกิดความเบื่อหน0าย
ท่ีจะให�ข�อมูล  โดยเฉพาะอย0างยิ่งผู�บริหารหรือผู�ทรงคุณวุฒิบางคนจะถูกรบกวนให�เป3นกลุ0มตัวอย0าง
บ0อยมาก  ท้ังท่ีภาระงานประจําก็มีมาก  จึงมักจะให�เลขานุการหรือผู�ได�บังคับบัญชาเป3นผู�ให�ข�อมูล
แทน  จึงเป3นข�อมูลท่ีไม0ถูกต�องตรงตามท่ีผู�วิจัยต�องการ 
 4. กระบวนการเก็บรวบรวมข�อมูล  เป3นอีกแหล0งหนึ่งท่ีทําให�เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
เก็บรวบรวมข�อมูล  ซ่ึงอาจเป3นเพราะ 
  4.1 เวลาท่ีไม0เหมาะสม  หากผู�วิจัยไม0มีการวางแผนในการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีดีหรือ
มีข�อจํากัดในเรื่องเวลาในการเก็บรวบรวมข�อมูล  มักจะเร0งรีบหรือรบเร�าขอทําการเก็บรวบรวมกับ
ผู�ใหญ0ข�อมูล  ซ่ึงบางทีผู�ให�ข�อมูลอาจอยู0ในสภาวะท่ียังไม0พร�อมท่ีจะให�ข�อมูลหรือเป3นช0วงเวลาท่ีไม0
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เหมาะสมท่ีจะให�ข�อมูล  แต0เม่ือถูกร�องขอก็ให�ข�อมูลแบบขอไปที  จึงอาจทําให�ได�ข�อมูลท่ีมีความ
คลาดเคลื่อนมาก 
  4.2 สถานท่ีไม0เหมาะสม  บางทีสถานท่ีท่ีผู�วิจัยหรือผู�ให�ข�อมูลนัดหมายในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลนั้น  อาจไม0เอ้ืออํานวยต0อการเก็บรวบรวมข�อมูล  เช0น  มีความพลุกพล0าน  จอแจ  
รบกวนสมาธิของผู�ให�ข�อมูล  ทําให�ได�ข�อมูลท่ีไม0ถูกต�องตามความเป3นจริงเป3นต�น 
 แหล0งของความคลาดเคลื่อนในการเก็บรวบรวมข�อมลดังท่ีกล0าวมานี้  บางแหล0งผู�วิจัย
สามารถปnองกันหรือลดความคลาดเคลื่อนให�เหลือน�อยลงได�  แต0บางแหล0งก็อยู0นอกเหนือการควบคุม
ของผู�วิจัย  ดังนั้นการวางแผนการเก็บรวบรวมข�อมูลให�รัดกุม  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพจะช0วย
ให�การเก็บรวบรวมข�อมูลมีความคลาดเคลื่อนน�อยท่ีสุด  และได�ข�อมูลท่ีเป3นความจริงมากท่ีสุด     

ซ่ึงมีนักวิชาการได�แนะนําผู�วิจัยควรให�ความสําคัญข้ันตอนพ้ืนฐานในการดําเนินการวิจัย ใน  
3  ข้ันตอนเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนท่ีจะเกิดข้ึน   คือ  1.  การนิยามข�อมูลหรือสิ่งท่ีจะศึกษาให�
ชัดเจน   2. การสร�างและพัฒนาเครื่องมือให�มีคุณภาพ  3. การทดลองใช�เครื่องมือโดยได�กล0าวว0าอาจ
มีความคลาดเคลื่อนเกิด ข้ึนในการวิจัย  ท่ีมาจากแหล0งความลําเ อียง ดังต0อไปนี้   ผู�ตอบ  
(respondents)  วิธีการวัด (Measurement)  เทคนิควิธีการเก็บข�อมูล (Data Collection)  และ 
ข�อคําถามหรือกลุ0มคําในแบบสอบถาม (Item and Terms in Questionnaire)  ดังภาพท่ี  6.1 
(Babbie ,2010: 253)     

 
     
  
 
 
 
 
  
       ภาพท่ี  6.1     แหล0งท่ีมาของความคลาดเคลื่อนในการเก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัย 

ท่ีมา : Babbie ,2010:253 
 

และ Herbert F. ได�กล0าวถึงท่ีมาของแหล0งท่ีมาของความเคลื่อนท่ีจะเกิดข้ึนในงานวิจัย  
และได�นําเสนอประเด็นเก่ียวกับความคลาดเคลื่อน  ประกอบด�วย 1. ความคลาดเคลื่อนจากการสุ0ม  
(sampling error) 2. ความคลาดเคลื่อนจากการวัด (Measurement error)   เช0น  2.1  ความคลาด
เคลื่อนจากการวัดท่ีเกิดจากผู�สัมภาษณ! (Measurement error  due to Interviewers)  2.2  
ความคลาดเคลื่อนจากการวัดท่ีเกิดจากผู�ตอบ (Measurement error  due to respondent)           
3. ความคลาดเคลื่อนจากการไม0ตอบ(Non response error)  เช0น  3.1  ความคลาดเคลื่อนจาก
ข�อจํากัดของการจัดลําดับ( at unit level)   3.2  ความคลาดเคลื่อนจากการจัดลําดับของข�อคําถาม  
( at Item level)      4.ความคลาดเคลื่อนร0วมกัน  (Coverage error)  5.  ความคลาดเคลื่อน
ภายหลังการสํารวจ(Post survey error)   ซ่ึงแสดงได�ดังภาพท่ี  6.2  (Herbert F, 2005 :19)      

แหล+งความคลาด
เคล่ือนในการวิจัย    

ผู�ตอบ วิธีการวัด 

 ข�อคําถามหรือกลุ+มคําในแบบสอบถาม    เทคนิควิธีการเก็บข�อมูล 
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        ภาพท่ี 6.2    แหล0งท่ีมาของความคลาดเคลื่อนในในการเก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัย 

                        ท่ีมา : Herbert F,2005 :19      
 

   
 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล  

เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลในการวิจัยนั้นโดยท่ัวไปแล�วจะมีอยู0 2 ประเภทใหญ0ๆ 
คือ เครื่องมือท่ีเป3นอุปกรณ! (Materials) เป3นเครื่องมือท่ีใช�เพ่ือให�กลุ0มตัวอย0างเรียนรู�หรือทํากิจกรรม
อุปกรณ!เหล0านี้ได�แก0สื่อท่ีสามารถรับรู�ได�โดยผ0านประสาทสัมผัสส0วนใหญ0เป3นประสาทสัมผัสทางตา
และทางหู  เช0น ชุดการเรียนด�วยตนเอง ชุดการสอนแผนการสอนวีดิทัศน!  และโปรแกรม
คอมพิวเตอร!ช0วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) เป3นต�น  ส0วนเครื่องมืออีกประเภท
หนึ่งคือเครื่องมือวัด (Measures) เป3นเครื่องมือท่ีใช�วัดลักษณะหรือคุณสมบัติต0างๆของกลุ0มตัวอย0าง
ซ่ึงเครื่องมือท่ีนิยมใช�มีอยู0 4 ประเภท ได�แก0 แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสังเกต และแบบ
สัมภาษณ!  เป3นต�น 

 ลักษณะของเครื่องมือท่ีดี 
 เครื่องมือท่ีมีคุณภาพดีจะส0งผลต0อความน0าเชื่อถือของผลการวิจัยซ่ึงเครื่องมือท่ีใช�ในการ
วิจัยโดยท่ัว ๆไปและถือได�ว0ามีคุณภาพดีนั้นจะต�องมีลักษณะสําคัญ 8 ประการดังนี้ 
(นิภา ศรีไพโรจน!, 2531: 84-85,สมนึก  ภัททิยธนี,2544 :49 , Babbie 2010 : 125)  
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1. ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง  เครื่องมือท่ีวัดได�ในสิ่งท่ีต�องการวัดได�อย0างถูกต�อง
แม0นยํา มี 3 ลักษณะ ได�แก0 
 1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง เครื่องมือท่ีวัดได�ถูกต�องตรง
กับเนื้อหาท่ีต�องการวัด และมีจํานวนคําถามเพียงพอ เช0น วัดทัศนคติท่ีมีต0อการบริหารด�านการศึกษา
ก็ตั้งคําถามเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีต0อผู�บริหารด�านการศึกษาของประเทศ  เป3นต�น  
 1.2  ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง (Construct Validity) หมายถึง เครื่องมือท่ีวัดได�ตรง
กับคุณลักษณะท่ีต�องการวัด เช0น วัดทัศนคติท่ีมีต0อนักการเมืองก็ต้ังคําถามเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีต0อ
นักการเมืองในแง0มุมต0าง ๆ ตามทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องหรือนิยามศัพท!อย0างครบถ�วน เป3นต�น 
     1.3  ความเท่ียงตรงเชิงเกณฑ!สัมพันธ!  ความเท่ียงตรงตามเกณฑ!สัมพันธ!(Criterion-
related Validity) เป3นความสอดคล�องสัมพันธ!กันระหว0างคะแนนจากเครื่องมือท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนกับ
เกณฑ!ภายนอก (Criterion) ท่ีสามารถใช�วัดคุณลักษณะท่ีต�องการนั้นได�  เกณฑ!ภายนอกนี้อาจเป3น
คะแนนจากแบบวัดอ่ืน  หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีวัดสภาพป'จจุบันหรือสภาพในอนาคตของกลุ0มตัวอย0างได�
ตรงตามคุณลักษณะท่ีต�องการวัด  ความเท่ียงตรงตามเกณฑ!สัมพันธ!แบ0งออกเป3น 2 ประเภท คือ 
                        1.3.1  ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง เครื่องมือท่ีวัด
ได�สอดคล�องกับสภาพความเป3นจริงของผู�ตอบในขณะนั้น 
  1.3.2  ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ! (Predictive Validity) หมายถึง เครื่องมือท่ีวัด
ได�ตรงตามความสามารถท่ีเป3นจริง และผลท่ีวัดได�สามารถนําไปใช�ทํานายอนาคตได�ถูกต�อง ใช�กับแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือแบบทดสอบความถนัด 
 2.  อํานาจจําแนก (Discrimination) หมายถึง เครื่องมือท่ีวัดแล�วสามารถแบ0งลักษณะของ 
ผู�ถูกวัดออกได�ชัดเจน เช0น กลุ0มท่ีมีลักษณะนั้นสูง  กลุ0มท่ีมีลักษณะนั้นตํ่า หรือ กลุ0มเรียนเก0ง กลุ0ม  
เรียนอ0อน  หรือ  กลุ0มผู�รอบรู� กลุ0มไม0รอบรู�  หรือ กลุ0มผู�ผ0านเกณฑ! กลุ0มผู�ไม0ผ0านเกณฑ!  เป3นต�น 
  3. ความยาก  (Difficulty) หมายถึง  เครื่องมือวัดท่ีให�ผลการวัดเป3นสัดส0วนของผู�ตอบ
ข�อสอบข�อนั้นถูกต0อผู�เข�าสอบท้ังหมด  โดยใช�ในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือแบบทดสอบ
ความถนัดก็ได�ท่ีเป3นข�อสอบ  มีค0าความยากอยู0ระหว0าง .20 ถึง .80 ในระบบอิงกลุ0ม และในระบบ  
อิงเกณฑ!ก0อนเรียน มีค0าความยาก น�อยกว0า .45  และ หลังเรียนมีค0าความยากมากกว0า  .75     
  4. ความเช่ือม่ัน (Reliability) หมายถึง เครื่องมือท่ีวัดได�ผลคงท่ีแน0นอนไม0ว0าวัดก่ีครั้ง        
เม่ือไร    ท่ีไหน ถ�าสิ่งท่ีวัดคงท่ีเปรียบได�กับไม�บรรทัดจะวัดก่ีครั้งก็ได�ความยาวเท0าเดิม 
  5. ความเปFนปรนัย (Objectivity) หมายถึง เครื่องมือท่ีมีคําถามชัดเจนเข�าใจตรงกัน 
ตรวจได�คะแนนตรงกันแม�ตรวจหลายครั้งหรือหลายคนและมีความชัดเจนในการแปลความหมาย 
  6. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง เครื่องมือท่ีวัดแล�วให�ผลการวัดได�มาก ถูกต�องลงทุน
น�อยใช�เวลาน�อย 
  7. ความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง เครื่องมือท่ีใช�วัดจะต�องไม0ก0อให�เกิดการได�เปรียบ 
เสียเปรียบในหมู0คนท่ีถูกวัดในกรณีท่ีจะนํามาเปรียบเทียบกัน ได�แก0 ต�องเป3นเครื่องมือช0วงเวลา
เดียวกัน ใช� เวลาเตรียมตัวรู�ล0วงหน�าเท0ากัน ใช�ในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเข�าทํางาน
และแบบวัดความรู� อ่ืน ๆ เป3นต�น 
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             8.  สะดวกในการนําไปใช�  (Convenient)  หมายถึง เครื่องมือท่ีวัดแล�วมีตรงและเชื่อถือ
ได�มากท่ีสุดสามารถอํานวยประโยชน!ได�มากหรือใช�ได�อย0างคุ�มค0าโดยท่ีเสียเวลาและค0าใช�จ0ายในการวัด
น�อยถ�าเครื่องมือวัดใดวัดได�ดีจริงแต0สิ้นเปลืองค0าใช�จ0ายหรือต�องเสียเวลาในการวัดมากก็ถือว0า
เครื่องมือนั้นไม0มีประสิทธิภาพ 
  สรุปได�ว0า ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีดีนั้นต�องพิจารณาถึง ความ
เท่ียงตรง  อํานาจจําแนก  ความยาก  ความเชื่อม่ัน ความเป3นปรนัย มีประสิทธิภาพ ความยุติธรรม 
และ สะดวกในการนําไปใช�  โดยผู�วิจัยจะต�องตระหนักและให�ความสําคัญในข้ันตอนการสร�างและหา
คุณภาพเครื่องมือ ของเครื่องมือทุกประเภท  และเม่ือเครื่องมือท่ีสร�างมีคุณภาพแล�วก็จะทําให�ข�อมูลท่ี
ได�มามีความเคลื่อนน�อย อันจะเป3นผลให�ข�อมูลและผลการวิจัยมีความน0าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน  
 
ประเภทของเครื่องมือ 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลนั้นมีหลายประเภทในท่ีนี้จะกล0าวถึงเฉพาะ 
ท่ีมีนักวิจัยนิยมนํามาใช�โดยท่ัวไปในงานวิจัยทางการศึกษาเท0านั้น ได�แก0 แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  
แบบสังเกต  และแบบสัมภาษณ! (สมประสงค!  เสนารัตน!, 2556:64-85, สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 
2558 : 200) 
 1.  แบบทดสอบ (Test)  
 แบบทดสอบ หมายถึง เครื่องมือวัดผลประเภทหนึ่งท่ีประกอบด�วยชุดของข�อคําถาม 
(Items) ท่ีสร�างข้ึนอย0างมีระบบเพ่ือใช�วัดพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวกับความสามารถทางด�านสมอง 
(Cognitive Domain) หรือด�านอารมณ! (Affective Domain) หรือด�านทักษะ (Psychomotor 
Domain) โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ!การให�คะแนนท่ีชัดเจน 
 1.1  ประเภทของแบบทดสอบ 
 การจําแนกประเภทของแบบทดสอบสามารถกระทําได�หลายลักษณะข้ึนกับ
เกณฑ!ท่ีใช�ในการจําแนกดังตาราง 6.1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.1   เกณฑ!และการจําแนกประเภทของแบบทดสอบแบบต0างๆ 
 

เกณฑ7ท่ีใช�ในการจําแนก ประเภทของแบบทดสอบ 
1. จํานวนผู�สอบ 
 

1. แบบสอบรายบุคคล (Individual Test หรือ Clinical Test)  
2. แบบสอบกลุ0ม (Group Test) 

2. คุณลักษณะท่ีวัด 
(Construct Measured)  

1. แบบวัดบุคลิกภาพ (Personality Inventories)  
2. แบบวัดความถนัด (Aptitude Tests)  
3. แบบวัดความสามารถทางสมอง (Mental Ability Test)  
4. แบบวัดทักษะการรับรู� – ปฏิบัติการ (Perceptual– Motor 
Skills)  
5. แบบวัดความสนใจ (Interest Inventories)  
6. แบบวัดเจตคติ (Attitude Scales)  
7. อ่ืนๆ (Etc.)  

3. ระดับของสมรรถนะท่ีวัด 1.แบบสอบสมรรถนะสูงสุด (Maximum Performance Test) 
2. แบบสอบสมรรถนะเฉพาะแบบ (Typical Performance 
Test)  
3. แบบสอบสมรรถนะข้ันตํ่า(Minimum Competencies 
Test)  

4. จุดมุ0งหมายทางการศึกษา 1. แบบสอบพุทธิพิสัย (Cognitive Test)  
2. แบบสอบจิตพิสัย (Affective Test)  
3. แบบสอบทักษะพิสัย (Psychomotor Test)  

5. ช0วงเวลาในกระบวนการเรียน
การสอน 

1. แบบทดสอบก0อนเริ่มเรียน (Pretest)  
2. แบบทดสอบหลังเรียนจบ (Posttest)  

6. ความเร็วในการตอบ 1. แบบทดสอบความเร็ว (Speed Test)  
2. แบบทดสอบพลังสามารถ (Power Test)  

7.เนื้อหาของข�อสอบในฉบับ 1. แบบทดสอบปรนัย (Objective Test)  
2. แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test)  
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ตารางท่ี  6.1 เกณฑ!และการจําแนกประเภทของแบบทดสอบแบบต0างๆ (ต0อ) 
 

เกณฑ7ท่ีใช�ในการจําแนก ประเภทของแบบทดสอบ 
8. การแปลความหมาย 
ของคะแนน 

1. แบบสอบอิงเกณฑ! (Criterion - Referenced Test)  
2. แบบทดสอบอิงกลุ0ม (Norm – Referenced Test)  

9. วิธีการสร�าง 1. แบบทดสอบท่ีครูสร�างเอง (Teacher – made Test)  
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Commercial/Published or 
Standardized Test) 

10. รูปแบบการแสดงออก 
 

1. แบบสอบข�อเขียน (Written Test or Paper – Pencil 
Test) เช0น แบบทดสอบข�อเขียนท่ีใช�ภาษา (Verbal Test) 
แบบสอบข�อเขียนท่ีไม0ใช�ภาษาหรือแบบสอบท่ีใช�ภาพ/
สัญลักษณ! (Non – Verbal Test) 
2. แบบสอบปฏิบัติ (Performance Test) 
3. แบบสอบปากเปล0า (Oral Test or Interview) 

11.ลักษณะการตอบ 1) แบบสอบประเภทเขียนตอบ (Supply Type)  
- แบบสอบอัตนัยแบบไม0จํากัดคําตอบ (Essay – Extended 
Response)  
- แบบสอบอัตนัยแบบจํากัดคําตอบ (Essay – Restricted 
Response) 
- แบบตอบสั้น (Short Answer)  
- แบบเติมข�อความให�สมบูรณ! (Completion) 
2) แบบสอบประเภทเลือกตอบ (Selection Type)  
- แบบถูก – ผิด (True – False)  
- แบบจับคู0 (Matching)  
- แบบหลายตัวเลือก (Multiple – Choice) 

12. จุดมุ0งหมาย 
ในการใช�ประโยชน! 

1) แบบทดสอบเพ่ือวินิจฉัย (Diagnostic test)  
2) แบบทดสอบเพ่ือทํานายหรือพยากรณ! (Prognostic test) 

 จากตารางท่ี 6.1 จะเห็นได�ว0าการจําแนกประเภทของแบบทดสอบมีอยู0มากมายข้ึนอยู0กับ
เกณฑ!ท่ีใช�ในการแบ0งในท่ีนี้จะกล0าวถึงรายละเอียดเฉพาะบางประเภทเท0านั้นดังนี้ 
 1. แบบทดสอบท่ีแบ+งตามระดับสมรรถนะท่ีวัด 
 1.1 แบบทดสอบสมรรถนะสูงสุด (Maximum Performance Test)ได�แก0
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  (Achievement Test) แบบสอบความถนัด (Aptitude Test)  เป3นต�น 
 1.2 แบบทดสอบสมรรถนะเฉพาะแบบ (Typical Performance Test)
ได�แก0  แบบวัดความสนใจ (Interest) แบบวัดบุคลิกภาพ (Personality) แบบวัดเจตคติ (Attitude) 
เป3นต�น 
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 1.3. แบบทดสอบสมรรถนะข้ันตํ่า (Minimum Competencies Test)  
เป3นแบบทดสอบท่ีสร�างข้ึนเพ่ือวัดสมรรถนะพ้ืนฐานท่ีจําเป3นของบุคคล  เช0น  แบบทดสอบวัด
สมรรถนะพ้ืนฐานของนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาด�วยแบบทดสอบ MCT (The Minimum 
Competency Test) ซ่ึงใช�สําหรับทดสอบความรู�พ้ืนฐานของนักเรียนเพ่ือกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสม
ท่ีจะเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในประเทศ (Kuper, 2006: 1) 
                        2.  แบบทดสอบท่ีแบ+งตามวิธีการสร�าง 
 2.1 แบบทดสอบท่ีครูสร�างเอง (Teacher – made Test) หมายถึง
แบบทดสอบท่ีผู�สอนเป3นผู�สร�างข้ึนมาเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนเฉพาะกลุ0มท่ีตนเองสอนซ่ึงเป3น
แบบทดสอบท่ีใช�กันท่ัวๆไปในโรงเรียน เช0น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร! 
วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษ เป3นต�น 
 2.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Commercial/Publishedor Standardized 
Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพดีและมีมาตรฐานซ่ึงเป3นแบบทดสอบท่ีผ0านการวิเคราะห!หา
คุณภาพมาแล�วมีการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินการสอบและมาตรฐานในการแปลความหมาย
ของคะแนน เช0น แบบทดสอบทางการศึกษาแห0งชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 
Test: O-NET) ซ่ึงจัดการทดสอบจํานวน 8 วิชาได�แก0 ภาษาไทยคณิตศาสตร!ภาษาอังกฤษสุขศึกษา
และพลศึกษาสังคมศึกษาวิทยาศาสตร!ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห0งชาติ, 2555: ออนไลน!)  
                            3.  แบบทดสอบท่ีแบ+งตามเนื้อหาของข�อสอบในฉบับ 
 3.1 แบบทดสอบปรนัย (Objective Test)  เป3นแบบทดสอบท่ีมีการ
กําหนดข�อคําถามไว�แล�วและมีคําตอบให�เลือกตอบโดยมุ0งให�ผู�ตอบตอบสั้นๆซ่ึงมีหลายแบบ เช0น แบบ
ถูก – ผิด (True – False) แบบเติมคํา (Completion) แบบจับคู0 (Matching) และแบบหลาย
ตัวเลือก (Multiple – Choice) เป3นต�น 
 3.2 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test)  เป3นแบบทดสอบท่ีมีการ
กําหนดข�อคําถามไว�แล�วผู�ตอบสามารถเขียนตอบได�อย0างอิสระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� เช0น 
ข�อสอบท่ีวัดด�านการใช�ภาษาด�านความคิดเห็นด�านการแสดงอารมณ! เป3นต�น 
                           4.  แบบทดสอบท่ีแบ+งการแปลความหมาย 
 4.1 แบบทดสอบอิงกลุ0ม (Norm – referenced Test)เป3นชุดของข�อ
คําถามท่ีสร�างข้ึนเพ่ือวัดผู�เรียนแต0ละคนเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของกลุ0ม  กล0าวคือการวัดแบบนี้จะใช�
เม่ือต�องการจะบอกผลการศึกษาของผู�เรียนแต0ละคนเทียบกับกลุ0มท่ีสอบข�อสอบชุดเดียวกันถ�าผู�เรียน
คนใดได�คะแนนสอบสูงกว0ากลุ0มก็แสดงว0าเขาเก0งกว0ากลุ0มแต0ไม0สามารถบอกได�ว0าเขามีความสามารถ
มากหรือน�อยเพียงใด 
 4.2แบบทดสอบอิงเกณฑ! (Criterion - referenced Test)เป3นชุดของข�อ
คําถามท่ีสร�างข้ึนเพ่ือวัดผู�เรียนแต0ละคนเทียบกับเกณฑ!มาตรฐานท่ีกําหนดไว� กล0าวคือการวัดนี้จะใช�
เม่ือต�องการบอกผลการศึกษาของผู�เรียนแต0ละคนเทียบกับเกณฑ!มาตรฐานของสิ่งท่ีทดสอบว0า “ผ0าน
เกณฑ!มาตรฐานในระดับใด” ซ่ึงจะช0วยให�ครูสามารถตัดสินใจเก่ียวกับผู�เรียนและผลการเรียนการสอน
ว0าทําให�เกิดผลสัมฤทธิ์ในตัวผู�เรียนมากน�อยเพียงใด 
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                         5.  แบบทดสอบท่ีแบ+งตามจุดมุ+งหมายในการใช�ประโยชน7 
 1. แบบทดสอบเพ่ือวินิจฉัย (Diagnostic Test)เป3นชุดของข�อคําถามท่ีสร�าง
ข้ึนสําหรับค�นหาจุดเด0นจุดด�อยของผู�เรียนแต0ละคนแล�วนําผลท่ีได�ไปปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร0อง
เหล0านั้นได�อย0างตรงจุดและเป3นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนได�เป3นอย0างดี 
 2. แบบทดสอบเพ่ือทํานายหรือพยากรณ! (Prognostic Test)เป3น
แบบทดสอบท่ีใช�สําหรับทํานายหรือคาดการณ!ล0วงหน�าว0าจะเกิดอะไรข้ึนบ�าง เช0น การทดสอบ 
ความถนัดทางการเรียนของนักเรียนเพ่ือทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาต0างๆหรือการตรวจ
วินิจฉัยท่ีมีการทดสอบการพยากรณ!โรคต0างๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เป3นต�น ซ่ึงแบบทดสอบประเภทนี้
จะต�องมีความตรงเชิงพยากรณ! (Predictive Value)  
     1.2 ลักษณะของแบบทดสอบท่ีดี 
 แบบทดสอบนับว0าเป3นเครื่องมือท่ีนิยมนํามาใช�กันอย0างแพร0หลายในงานวิจัย
ทางการศึกษาเพ่ือความความสามารถทางสติป'ญญามองของมนุษย!แต0การท่ีจะวัดได�ตรงแม0นยําเชื่อถือ
ได�มากน�อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู0กับคุณลักษณะของแบบทดสอบว0าดี-ไม0ดีอย0างไรซ่ึงแบบทดสอบท่ีดี
อาจจะวินิจฉัยได�จากประเด็นต0างๆดังต0อไปนี้ (นิภา  ศรีไพโรจน!, 2531: 88-89)  
                      1.2.1 มีความเท่ียงตรง (Validity) มีความเชื่อม่ัน (Reliability) มีอํานาจจําแนก 
(Discrimination) และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงรายละเอียดได�อธิบายไว�แล�วในหัวข�อลักษณะ
ของเครื่องมือท่ีดี 
                      1.2.2  มีความยุติธรรม (Fair) หมายถึง ข�อคําถามท้ังหมดในแบบทดสอบต�องไม0
เป�ดโอกาสให�เด็กคนใดคนหนึ่งได� เปรียบเด็กคนอ่ืนๆนอกจากการได�เปรียบทางด�านความรู�
ความสามารถเท0านั้น เช0น ข�อสอบนั้นจะต�องไม0ชี้แนะให�เด็กฉลาดใช�ไหวพริบเดาได�ถูกหรือไม0เป�ด
โอกาสให�เด็กท่ีเกียจคร�านตอบได�การท่ีข�อสอบจะให�ความเสมอภาคในเรื่องนี้ได�ก็ต�องอาศัยการออก
ข�อสอบหลายๆข�อท่ีครอบคลุมหลักสูตร 
                     1.2.3  วัดได�อย+างลึกซ้ึง (Searching) หมายถึง ข�อคําถามในแบบทดสอบจะไม0ถาม
เฉพาะความรู�ความจําเท0านั้นแต0จะต�องถามให�ครอบคลุมพฤติกรรมหลายๆด�าน เช0นมีคําถามท่ี
สามารถวัดความเข�าใจการนําไปใช�การวิเคราะห!และการสังเคราะห! เป3นต�น ซ่ึงแบบสอบถามท่ีดีนั้น
ต�องวัดความลึกซ้ึงของวิทยาการตามแนวด่ิง (Vertical) มากกว0าท่ีจะวัดตามแนวกว�าง (Horizontal)  
                     1.2.4  มีความจําเพาะเจาะจง (Definite) หมายถึง ข�อคําถามต�องมีความชัดเจน
ถามอะไรหรือให�ทําอะไรไม0ถามคลุมเครือหรือถามหลายแง0หลายมุม 
                     1.2.5  มีการย่ัวยุ (Exemplary) มีลักษณะท�าทายให�คิดท่ีจะตอบและยั่วให�สมอง
พัฒนาความคิดโดยใช�คําถามถามดึงดูดเริ่มต้ังแต0ข�อคําถามง0ายๆในตอนแรกแล�วค0อยๆยากข้ึน
ตามลําดับ เป3นการให�เด็กเกิดความพอใจและพยายามท่ีจะทําข�อสอบให�ได�ท้ังหมด 
                     1.2.6  มีความเปFนปรนัย (Objectivity) หากแบบทดสอบมีความเป3นปรนัยก็จะทํา
ให�แบบทดสอบมีความเชื่อม่ันความตรงเกิดข้ึนด�วยซ่ึงมีคุณสมบัติ 3ประการดังนี้ 
                             1.มีความชัดเจนในความหมายของคําถามเม่ือทุกคนอ0านแล�วมีความเข�าใจ
ตรงกัน 
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                             2.มีความชัดเจนในวิธีตรวจหรือมาตรฐานการให�คะแนนจะให�ใครตรวจก็ได�
คะแนนเหมือนกัน 
                             3.มีความชัดเจนในการแปลความหมายคะแนน คือ ต�องแปลคะแนนท่ีได�เป3น
อย0างเดียวกัน 
 

                  1.2.7  มีความยากพอเหมาะ (Difficulty) หมายถึง ข�อสอบต�องไม0ยากหรือง0ายเกินไป
เพราะข�อสอบท่ียากท่ีสุดและง0ายท่ีสุดจะไม0มีประโยชน!แต0อย0างใดเนื่องจาก เด็กอาจจะทําผิดหมดหรือ
ถูกหมดท้ังชั้นซ่ึงจะทําให�ไม0สามารถจําแนกเด็กได�ว0าใครเก0ง – อ0อนกว0ากันดังนั้น ข�อสอบท่ีดีจะต�องมี
ความยากปานกลาง 
 หากแบบทดสอบมีคุณสมบัติดังกล0าวข�างต�นนี้ก็สามารถวินิจฉัยคุณค0าของแบบทดสอบได�ว0า
เป3นแบบทดสอบท่ีดีมากแต0ในทางปฏิบั ติข�อสอบท่ีสร�างข้ึนจะมีคุณสมบัติไม0ครบ  กล0าวคือ  
แบบทดสอบอาจยังวัดไม0ครอบคลุมระดับการวัดท่ีต�องใช�ระดับสติป'ญญาสูง  ดังนั้น จึงจําเป3นต�อง
นํามาวิเคราะห!เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบและปรับปรุงให�ดีข้ึนต0อไป 
 
 

 2.  แบบสอบถาม (Questionnaires)  
 แบบสอบถาม หมาย ถึง  เครื่ อง มือวัดผลชนิดหนึ่ ง ท่ีประกอบด� วยชุดของ 
ข�อคําถามหรือรายการข�อคําถามท่ีใช�สําหรับเก็บรวบรวมข�อมูลจากสิ่งท่ีต�องการศึกษาเพ่ือให�ได�มาซ่ึง
ข�อเท็จจริงในอดีต ป'จจุบัน และการคาดคะเนเหตุการณ!ในอนาคต 
 2.1 ประเภทของแบบสอบถาม  โดยท่ัวไปท่ีนิยมใช�มีอยู0 2 รูปแบบดังนี้ 
  2.1.1  แบบสอบถามปลายเป�ด (Open-ended form or Unstructured or 
Unstandardized Questionnaire) เป3นแบบสอบถามท่ีไม0ได�กําหนดคําตอบตายตัวไว�แต0เป�ดโอกาส
ให�ผู�ตอบตอบข�อคําถามท่ีถามได�อย0างอิสระด�วยการอธิบายหรือพูดถึงแนวความคิดของตนเองได� 
อย0างเต็มท่ี 
  2.1.2  แบบสอบถามปลายป�ด (Closed form or Structured or 
Standardized Questionnaire) เป3นแบบสอบถามท่ีมีคําตอบแน0นอนซ่ึงจะประกอบด�วยข�อคําถาม
และตัวเลือก (คําตอบ) ผู�ตอบสามารถเลือกตอบได�ตามต�องการโดยมักจะให�ผู�ตอบกากบาทหรือ
วงกลมล�อมรอบคําตอบท่ีต�องการซ่ึงแบบสอบถามชนิดปลายป�ดแบ0งได�เป3น 4 แบบดังนี้ (นิภาศรี   
ไพโรจน!, 2531: 91-97)  
 1. แบบสํารวจ (Check-list) แบบสอบถามลักษณะนี้ต�องการให�ตอบ 
ในแง0ของมี–ไม0มี, เห็นด�วย – ไม0เห็นด�วย, เชื่อ – ไม0เชื่อ, ใช0 – ไม0ใช0หรืออาจมีคําตอบให�เลือกได�หลาย
คําตอบ  เช0น  ท0านกําลังศึกษาในชั้นใด (มัธยมศึกษาป�ท่ี 1, มัธยมศึกษาป�ท่ี 2, มัธยมศึกษา 
ป�ท่ี 3) เป3นต�น 
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 2. แบบมาตราส0วนประมาณค0า (Rating Scale) แบบสอบถามนี้มุ0งให�
ผู�ตอบประเมินข�อความท่ีถามออกมาเป3นระดับมาตราส0วนอาจจะมี 3, 5, 7, 9 หรือ 11 ช0วงก็ได�
โดยตรงกลางต�องมีจุดสมดุล เช0น  วิชาวิทยาศาสตร!สอนให�คนมีเหตุมีผล 

o เห็นด�วยอย0างยิ่ง      
o เห็นด�วย 
o ไม0แน0ใจ 
o ไม0เห็นด�วย 
o ไม0เห็นด�วยอย0างยิ่ง 

 
 3. แบบจัดลําดับความสําคัญแบบสอบถามในลักษณะนี้ต�องการให�ผู�ตอบ
ตอบข�อท่ีเห็นว0าสําคัญจากมากไปหาน�อยตามความรู�สึกของผู�ตอบ เช0น ท0านต�องการให�เทศบาลนคร
อุดรธานีอํานวยความสะดวกในเรื่องใดต0อไปนี้ (เรียงลําดับจากมากไปหาน�อย) ดังตาราง 6.2 
 
ตาราง 6.2  ตัวอย0างการจัดเรียงลําดับการตอบของผู�ตอบ 
 
ลําดับ ความต�องการ เรียงลําดับความต�องการ 
1 การปรับปรุงไฟฟnา ………………………………………………… 
2 การปรับปรุงถนน ………………………………………………… 
3 การปรับปรุงการจราจร ………………………………………………… 
4 การปรับปรุงอาคารสถานท่ี ………………………………………………… 

 
 4. แบบเติมคําสั้นๆในช0องว0างโดยคําถามในแบบสอบถามจะต�องกําหนด
ขอบเขตหรือถามจําเพาะเจาะจงลงไป  เช0น ป'จจุบันท0านมีอายุ................ป�............................เดือน 
ภูมิลําเนาเดิมของท0านอยู0จังหวัด..............................................................................................  
 
 ป'จจุบันการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร!ส0วนใหญ0นิยมใช�แบบสอบถามเป3น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล  เนื่องจากมีจุดเด0นหลายประการซ่ึงสามารถเปรียบเทียบจุดเด0น
จุดอ0อนได�ดังตาราง 6.3   เปรียบเทียบจุดเด0นจุดด�อยของแบบสอบ 
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ตาราง 6.3   เปรียบเทียบจุดเด0นจุดด�อยของแบบสอบ  

 
จุดเด+น จุดอ+อน 

1. ประหยัดท้ังเวลาและค0าใช�จ0ายเม่ือเทียบ
กับการสัมภาษณ!เพราะจัดส0งทางไปรษณีย! 
ถึงผู�รับได� 

1. มักจะได�รับแบบสอบถามกลับคืนมาไม0ครบตาม
จํานวน ซ่ึงข�อมูลต�องได�คืน 80-90%  
ข้ึนไปจึงจะใช�ได� 

2. การส0งแบบสอบถามไปยังคนจํานวนมาก
ย0อมสะดวกกว0าการสัมภาษณ!ซ่ึงผู�ตอบ
แบบสอบถามอาจจะไม0อยู0ไม0ว0างหรือไม0ยินดี
พบผู�สัมภาษณ!ทําให�เสียเวลาโดยใช0เหตุ 
 

2. ความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ตรวจสอบได�ลําบากท้ังนี้ 
เพราะผู�ตอบบางคนอาจไม0เห็นความสําคัญ 
ของแบบสอบถามจึงตอบโดยไม0พิจารณา 
ให�รอบคอบหรือตอบโดยลําเอียงหรือให�ผู�อ่ืนตอบ
แทน ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว0าประมาณ 10% ของ
แบบสอบถามท่ีได�รับคืน อาจเป3นแบบตอบโดยผู�อ่ืน 

3. ผู�ตอบแบบสอบถามมักจะสะดวกใจท่ีจะ
ตอบมากกว0าการสัมภาษณ! 

3. เป3นการเก็บข�อมูลท่ีไม0ได�ใช�ความสัมพันธ!ส0วนตัว 
เหมือนกับการสัมภาษณ! 

4. ถ�าสร�างแบบสอบถามให�ดีแล�วการ
วิเคราะห!ข�อมูลทําได�ง0ายกว0า 
 

4. แบบสอบถามจํากัดจํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม
ท้ังนี้เพราะแบบสอบถามใช�ได�เฉพาะบุคคลท่ีอ0าน
หนังสือได�เท0านั้น 

5. สามารถกําหนดให�แบบสอบถามถึงมือผู�รับ
ได�ในเวลาท่ีไล0เลี่ยกันได�จึงทําให�การตอบ
แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับการแสดงความ
คิดเห็นสภาวการณ!อยู0ในเวลาท่ีใกล�เคียงกัน
ได� 

5. ข�อมูลบางอย0างยากต0อการตีค0าเป3นตัวเลขอย0างดี
ก็อยู0ในมาตรานามบัญญัติหรือเรียงอันดับเท0านั้น 

6. ผู�ตอบต�องการตอบแบบสอบถามท่ี
เหมือนกันจึงเป3นการควบคุมสภาวะท่ี
คล�ายกันทําให�สรุปผลได�ดีกว0าการสัมภาษณ! 

6. บางครั้งต�องใช�คําถามท่ีไม0จําเป3นบ�าง เพ่ือให�ได�
ข�อความบางอย0างติดต0อกันหรือ 
เพ่ือการตรวจสอบภายใน 

 

 2.2 หลักในการสร�างแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามจะเป3นเครื่องมือวัดท่ีมีคุณค0ามากหรือน�อยนั้นข้ึนอยู0กับผู�วิจัย
สามารถจะสร�างแบบสอบถามได�ดีเพียงใดถ�าแบบสอบถามไม0ดีหรือมีลักษณะไม0เหมาะสมผลท่ีได�จาก
การวิจัยก็ไม0น0าเชื่อถือดังนั้นผู�วิจัยจึงควรมีหลักในการสร�างแบบสอบถาม ซ่ึงมีดังต0อไปนี้ 
 2.2.1 ต�องมีจุดมุ0งหมายท่ีแน0นอนว0าต�องการจะถามอะไรบ�างซ่ึงจุดมุ0งหมาย
จะต�องสอดคล�องกับหัวข�อท่ีจะทําวิจัย 
 2.2.2 ต�องสร�างคําถามให�ตรงตามจุดมุ0งหมายท่ีตั้งไว�ไม0ถามนอกประเด็น 
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เพราะจะทําให�ข�อคําถามมากและไม0มีประโยชน!ต0อการวิจัย  ดังนั้น การสร�างคําถามได�ครบแล�วควร
พิจารณาตัดข�อคําถามท่ีไม0จําเป3นออก 
 2.2.3  ต�องถามให�ครอบคลุมเรื่องท่ีจะวัดในการสร�างแบบสอบถามผู�วิจัยจะ 
ต�องสร�างข�อคําถามให�ครอบคลุมพฤติกรรมหรือเรื่องท่ีจะวัดซ่ึงทําได�โดยผู�วิจัยจะต�องแบ0งพฤติกรรมท่ี
จะวัดออกเป3นพฤติกรรมย0อยๆก0อนแล�วจึงสร�างข�อคําถามพฤติกรรมหรือเรื่องท่ีจะวัดบางเรื่องจะต�อง
ใช�ข�อคําถามมากบางเรื่องก็ใช�ข�อคําถามน�อยแตกต0างกันโดยท่ัวไปแล�วถ�าข�อคําถามยิ่งมากก็ยิ่งจะ
ครอบคลุมพฤติกรรมนั้นๆได�มากข้ึนทําให�การวัดคุณลักษณะนั้นมีโอกาสผิดพลาดน�อยลงแต0จะทําให�
ผู�ตอบเกิดความเบื่อหน0ายเพราะมีจํานวนข�อคําถามมากเกินไปแบบสอบถามท่ีดีจึงควรมีจํานวนข�อ
คําถามพอเหมาะไม0มากหรือน�อยเกินไปแต0จะมากหรือน�อยเท0าใดนั้นข้ึนอยู0กับพฤติกรรมการวัดซ่ึง
ต า ม ป ก ติ พ ฤ ติ ก ร ร ม ห รื อ เ รื่ อ ง ท่ี จ ะ วั ด เ รื่ อ ง ห นึ่ ง ๆ ค ว ร มี ข� อ คํ า ถ า ม ใ น ช0 ว ง 
25 – 60 ข�อ 
 2.2.4  การเรียงลําดับข�อคําถามควรเรียงลําดับให�ต0อเนื่องสัมพันธ!กันและแบ0ง
ตามพฤติกรรมย0อยๆไว�เพ่ือให�ผู�ตอบเห็นชัดเจนและง0ายต0อการตอบ นอกจากนั้นควรเรียงคําถามง0ายๆ
ไว�เป3นข�อแรกๆเพ่ือยั่วยุให�ผู�ตอบอยากตอบส0วนคําถามท่ีสําคัญๆไม0ควรเรียงไว�ทางตอนท�ายของ
แบบสอบถามเพราะความสนใจในการตอบของผู�ตอบจะน�อยลงทําให�ตอบอย0างไม0ต้ังใจ  ซ่ึงจะเกิด
ผลเสียต0อการวิจัยมาก 
 2.2.5  ลักษณะของข�อคําถามท่ีดีแบบสอบถามท่ีดีนั้นควรมีลักษณะดังนี้ 
 1. ข�อคําถามไม0ควรยาวจนเกินไปควรใช�ข�อความสั้นกะทัดรัดตรงจุด 
 2. ข�อความหรือภาษาท่ีใช�ในข�อคําถามต�องชัดเจนเข�าใจง0ายโดยผู�สร�าง
แบบสอบถามต�องคํานึงถึงเรื่องต0างๆดังต0อไปนี้ 
 2.1 หลีกเลี่ยงคําถามท่ีเป3นปฏิเสธซ่ึงอาจทําให�ผู�ตอบตีความหมายผิด
ได�แต0ในกรณีท่ีต�องใช�คําปฏิเสธจริงๆก็ควรขีดเส�นใต�เน�นให�เห็นคําปฏิเสธนั้นส0วนคําปฏิเสธซ�อนปฏิเสธ
นั้นไม0นิยมใช�อย0างยิ่ง 
 2.2 ควรขีดเส�นใต�คําท่ีต�องการเน�นเป3นพิเศษเพ่ือให�ผู�ตอบตีความได�
ถูกต�องตรงจุด 
 2.3 ไม0ควรใช�คําเน�นเช0นบ0อยๆเสมอทันทีฯลฯเพราะอาจจะทําให�
ผู�ตอบตีความได�ไม0เหมือนกันเช0นคําถามถามว0าวิชาอะไรท่ีอาจารย!ขาดสอนเสมอคําว0า “เสมอ” ผู�ตอบ
แต0ละคนอาจตีความไม0เหมือนกันบางคนอาจจะตีความว0าขาดทุกสัปดาห!หรือทุก 2 สัปดาห!หรือทุก
เดือนเป3นต�น 
 2.4  อย0าใช�คําท่ีมีความหมายหลายนัยเพราะผู�ตอบอาจจะตีความได�
ไม0เหมือนกัน เช0น ถามว0าท0านมีอายุ..........ป�บางคนตอบอายุเต็มเศษเดือนป'ดท้ิงแต0บางคนอาจจะป'ด
เศษเดือนมาเป3นป�ทําให�ข�อมูลคลาดเคลื่อนได�จึงควรถามให�ชัดเจนดังนี้ คือ 
ท0านมีอายุ............ป�............เดือน 
                                    3. ไม0ใช�คําถามถามนําหรือเสนอแนะให�ตอบ 
                                    4. ไม0ถามในเรื่องท่ีเป3นความลับเพราะจะทําให�ผู�ตอบตอบไม0ตรง 
กับความจริง 
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 5.ไม0ถามในเรื่องท่ีรู�แล�วหรือถามในสิ่งท่ีวัดได�ด�วยวิธีอ่ืน เช0น จากการสังเกต
จากเอกสารรายงานเป3นต�น 
 6.ข�อคําถามต�องเหมาะสมกับกลุ0มตัวอย0าง คือ ต�องคํานึงถึงระดับการศึกษา
ความสนใจสติป'ญญาฯลฯ 
 7.ข�อคําถามข�อหนึ่งๆควรถามเพียงป'ญหาเดียวเพ่ือให�ได�คําตอบท่ีชัดเจน
และตรงจุด 
 8.คําตอบหรือตัวเลือกในข�อคําถามควรมีมากพอหรือมีความเหมาะสมกับ
ข�อคําถามนั้นๆ 
 9.คําตอบท่ีได�จากแบบสอบถามควรจะสามารถแปลงออกมาในรูปของ
ปริมาณและใช�สถิติอธิบายข�อเท็จจริงได� 
 
  3.  แบบสังเกต (Observation)  
 แบบสังเกต  หมายถึง เครื่องมือวัดผลชนิดหนึ่งท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลโดย
พิจารณาปรากฏการณ!ต0างๆท่ีเกิดข้ึนเพ่ือค�นหาความจริงของปรากฏการณ!นั้นๆด�วยการอาศัยประสาท
สัมผัสของผู�สังเกตโดยตรงทําให�ได�ข�อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป3นข�อมูลท่ีน0าเชื่อถือ  เช0น  
การสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน บุคลิกภาพ  การแต0งกาย  การใช�คําพูดหรือการ
แสดงออกในลักษณะต0างๆ เป3นต�น  อย0างไรก็ตามแบบสังเกตเม่ือต�องออกไปสังเกตก็จะเรียกว0า  การ
สังเกต  โดยการสังเกตก็มีอยู0หลายวิธีและหลายประเภท ดังนี้  
 3.1   ประเภทของการสังเกต 
 การจําแนกประเภทของการสังเกตมีหลายแบบท้ังนี้ข้ึนอยู0กับเกณฑ!ท่ีใช�ในการ
แบ0งซ่ึงโดยท่ัวไปนิยมแบ0งประเภทของการสังเกตโดยยึดวิธีการสังเกตเป3นหลักซ่ึงแบ0งได�เป3น           
2 ประเภทดังนี้ 
 1) การสังเกตแบบมีส+วนร+วม (Participation Observation) หมายถึง 
 การสังเกตท่ี  ผู�สังเกตเข�าไปมีร0วมในเหตุการณ!หรือกิจกรรมท่ีต�องการสังเกตหรืออยู0ในฐานะสมาชิก
คนหนึ่งของผู�ถูกสังเกตซ่ึงการเก็บรวบรวมข�อมูลแบบนี้จะทําให�ได�ข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เพราะเกิดจากการสังเกตทางตรง (Direct observation) ทําให�ข�อมูลท่ีได�มีความละเอียดถูกต�อง
ชัดเจน เช0น การวิจัยเรื่องการประยุกต!ภูมิป'ญญาพ้ืนบ�านกรณีการนวดผ0อนคลายในธุรกิจบ�านพักแบบ
ชุมชนมีส0วนร0วมของศูนย!สงเคราะห!ชาวเขาจังหวัดเชียงราย (กัสมา กาซ�อนและคณะ,  2551: 
ออนไลน!) ผู�สังเกตจะต�องเข�าไปอยู0ในศูนย!สงเคราะห!ชาวเขาเพ่ือสร�างความคุ�นเคยเหมือนเป3นสมาชิก
คนหนึ่งในชุมชนทําให�พวกเขารู�สึกว0าไม0ใช0คนแปลกหน�าพร�อมท่ีจะให�ความร0วมมือในทุกเรื่องท่ีผู�
สังเกตต�องการ 
 2) การสังเกตแบบไม+มีส+วนร+วม (Non – Participation Observation) 
หมายถึงการสังเกตท่ีผู�สังเกตไม0ได�เข�าไปร0วมในเหตุการณ!หรือกิจกรรมท่ีต�องการสังเกตกล0าวคือ 
ผู�สังเกตไม0ได�เข�าไปร0วมเป3นสมาชิกในกลุ0มผู�ท่ีต�องการสังเกตแต0อยู0ในฐานะเป3นบุคคลภายนอกคอย
เฝnาดูอยู0ห0างๆโดยท่ีผู�ถูกสังเกตอาจจะรู�ตัวหรือไม0รู�ตัวก็ได�ซ่ึงเป3นลักษณะการสังเกตทางอ�อม (Indirect 
Observation) ซ่ึงการสังเกตแบบไม0มีส0วนร0วมโดยท่ัวไปมีอยู0 2 ลักษณะดังนี้ 
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 2.1 การสังเกตแบบมีโครงสร�าง (Structured Observation) เป3น 
การสังเกตท่ีผู�สังเกตกําหนดขอบเขตของเรื่องท่ีจะสังเกตไว�ล0วงหน�าแล�วว0าจะสังเกตอะไรบ�างมี
ขอบเขตเนื้อหามากน�อยเพียงใด เช0น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนการสังเกตพฤติกรรม
การสอนของครู เป3นต�น ซ่ึงในกรณีนี้ผู�ถูกสังเกตจะไม0รู�ตัวจึงจะสามารถจดบันทึกพฤติกรรมได�อย0าง
ถูกต�อง 
 2.2 การสังเกตแบบไม+มีโครงสร�าง (Unstructured Observation)  
เป3นการสังเกตท่ีผู�สังเกตไม0ได�กําหนดขอบเขตของเรื่องท่ีจะสังเกตไว�ล0วงหน�าว0าจะสังเกตอะไรบ�างมี
ขอบเขตเนื้อหามากน�อยเพียงใดแต0ผู�สังเกตจะสังเกตเรื่องต0างๆท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นท่ีจะสังเกตอย0าง
อิสระโดยการสังเกตอย0างกว�างๆส0วนใหญ0ใช�กับการศึกษาเรื่องใหม0ๆท่ีผู�ท่ีสังเกตไม0มีความรู�ภูมิหลังมา
ก0 อ น จึ ง ไ ม0 ส า ม า ร ถ กํ า ห น ด รู ป แ บ บ ท่ี แ น0 น อ น ไ ด� ซ่ึ ง ก า ร สั ง เ ก ต ด� ว ย วิ ธี นี้ จ ะ นํ า ไ ป สู0 
การสังเกตแบบมีโครงสร�างต0อไป 
 3.2 หลักและวิธีการสังเกต   มีแนวปฏิบัติดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2553: 73 -74)  
 1. กําหนดเปnาหมายของการสังเกตให�แน0นอนและชัดเจนโดยกําหนดขอบเขต
ของเรื่องท่ีจะสังเกตรายละเอียดของเรื่องและลักษณะของการสังเกต 
 2. สังเกตอย0างละเอียดมีข้ันตอนเป3นระบบและต้ังใจตลอดระยะเวลาท่ีสังเกต 
 3. ควรมีการบันทึกทันทีท่ีสังเกตไม0ควรท้ิงไว�นานเพราะอาจลืมได�และไม0ควร
บันทึกให�ผู�ถูกสังเกตเห็น 
 4. ผู�สังเกตควรมีสุขภาพปกติมีการรับรู�ท่ีถูกต�องและรวดเร็ว 
 5. ผู�สังเกตต�องขจัดความมีอคติหรือความลําเอียงให�หมดวางตัวเป3นกลาง 
บันทึกเหตุการณ!ตามการรับรู�อย0างตรงไปตรงมาและไม0รังเกียจผู�ถูกสังเกต 
 6. ก0อนการสังเกตจริงควรมีการฝvกการสังเกตและบันทึกเหตุการณ! 
 7. ไม0ควรตีความขณะสังเกตเพราะจะทําให�ความสนใจในการสังเกตลดลง 
 8. ควรระมัดระวังความคลาดเคลื่อนจากการสุ0มเวลาดังนั้นบางเรื่องอาจต�อง
สังเกตตามช0วงเวลาต0างกันหลายครั้งหรือใช�ผู�สังเกตหลายคนเพ่ือให�ผลการสังเกตท่ีเชื่อถือได� 
 3.3 เครื่องมือท่ีใช�ประกอบการสังเกต   ในการสังเกตโดยท่ัวไปจะต�องมีการบันทึก
สิ่งท่ีสังเกตได�เสมอซ่ึงอาจบันทึกได�หลายลักษณะแต0การบันทึกผลการสังเกตท่ีนับว0าสะดวกมากก็คือ
การใช�เครื่องมือบันทึกประกอบการสังเกตท่ีสําคัญมีดังนี้ (นิภา  ศรีไพโรจน!,  2531: 103-104)  
 1) แบบตรวจสอบรายการ (Check-lists) แบบตรวจสอบรายการมีลักษณะ 
เป3นชุดของข�อความ (Statement)  ท่ีบ0งถึงพฤติกรรมบุคลิกลักษณะหรือกิจกรรมต0าง ๆ ไว�ผู�สังเกต 
จะขีดบันทึกเฉพาะพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นว0าเกิดข้ึนในตัวผู�ถูกสังเกตและการบันทึกมักจะบันทึก 
ในแง0มี – ไม0มี, ใช0 – ไม0ใช0, จริง – ไม0จริง, โดยใช�วีการกาเครื่องหมายถูก (/) หรือผิด ( × ) ลงหน�า 
ข�อพฤติกรรมนั้นๆจึงเป3นวิธีท่ีสะดวกมาก 
 2) มาตราส+วนประมาณค+า (Rating Scales)มาตราส0วนประมาณค0ามีลักษณะ
เป3นชุดของคําถามหรือข�อความท่ีบอกระดับมากน�อยโดยท่ัวไปนิยมใช�ต้ังแต0 3 ระดับข้ึนไปแต0มาตรา
ส0วนประมาณค0าท่ีใช�ในแบบสอบถามแตกต0างกับมาตราส0วนประมาณค0าในแบบสังเกตตรงท่ีว0าถ�าใช�
ในรูปแบบสอบถามกลุ0มตัวอย0างจะเป3นผู�ให�ข�อมูลโดยกลุ0มตัวอย0างเป3นผู�บันทึกเองหรือให�ผู�สอบถาม
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บันทึกให�ตามคําบอกเล0าแต0ถ�าใช�ประกอบการสังเกตผู�สังเกตจะเป3นผู�บันทึกและประเมินผลเอง  
ดังนั้น จึงควรระมัดระวังในเรื่องความลําเอียงหรืออคติของผู�สังเกต 
 3.4 ข�อเสนอแนะบางประการในการสังเกต เพ่ือให�การสังเกตมีความถูกต�อง
เท่ียงตรงควรมีหลักเกณฑ!ท่ีสําคัญบางประการประกอบการสังเกตดังนี้ 
 1) มีจุดมุ0งหมายในการสังเกตท่ีแน0นอนคือจะต�องกําหนดขอบเขตของเรื่องหรือ
พฤติกรรมท่ีจะสังเกตให�ชัดเจนกล0าวคือต�องเลือกสังเกตพฤติกรรมเฉพาะเรื่องเพียงครั้งละเรื่องเดียว
หรือจุดเดียวเท0านั้นโดยจะต�องกําหนดพฤติกรรมท่ีต�องการสังเกตให�ชัดเจนท่ีสุดเท0าท่ีจะทําได� 
 2) ต�องสัง เกตอย0างพินิจพิเคราะห! คือสัง เกตด�วยความระมัดระวังใช�
วิจารณญาณในการสังเกตมีความต้ังใจมีความไวในการใช�ประสาทสัมผัสตลอดจนมีความไวใน 
การรับรู�และสื่อความหมายเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีเชื่อถือได� 
 3) ควรใช�เครื่องมืออ่ืนประกอบการสังเกตเช0นแบบตรวจสอบรายการหรือแบบ
บันทึกหรือมาตราส0วนประมาณค0าหรือเครื่องมืออ่ืนๆท่ีเห็นว0าเหมาะสมเข�าช0วยเพ่ือให�สามารถ
ประเมินผลการสังเกตได�ง0ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 4) ต� องบันทึกผลการสั ง เกตพฤติกรรมนั้นๆทันทีผู� สั ง เกตจะต�อง ทํา 
การบันทึกพฤติกรรมท่ีสั งเกตทันทีเ พ่ือปnองกันการหลงลืมความสับสนและระวัง เรื่องของ 
ความลําเอียงหรืออคติด�วยผลท่ีได�จากการสังเกตหรือข�อมูลท่ีได�นั้นสามารถตรวจสอบหาความตรง
และความเชื่อม่ันได�โดยใช�วิธีการทางสถิติหรืออาจจะตรวจสอบจากข�อมูลท่ีได�จากการสังเกตซํ้าหรือ
การสังเกตของคนอ่ืนๆว0าได�ผลสอดคล�องกันหรือไม0วิธีการบันทึกผลการสังเกตท่ีนิยมใช�กันมีอยู0 2 วิธี
คือ 
 4.1) วิธี Sign System เป3นวิธีบันทึกข�อมูลท่ีได�จากการสังเกตโดยผู�สังเกต
จะทําเครื่องหมายไว�หน�าข�อความท่ีเกิดพฤติกรรมนั้นในระหว0างท่ีทําการสังเกตจากพฤติกรรมต0างๆท่ีผู�
สังเกตสร�างหรือกําหนดพฤติกรรมไว�แล�วแต0อาจจะไม0เกิดข้ึนในระหว0างท่ีสังเกตอยู0ก็ได� 
 4.2) วิธี Category System เป3นวิธีการบันทึกข�อมูลท่ีนิยมใช�กันมาก 
ในป'จจุบัน  กล0าวคือ วิธีนี้ผู�สังเกตจะกําหนดลักษณะย0อย ซ่ึงประกอบเข�าเป3นพฤติกรรมด�านใดด�าน
หนึ่งเพียงด�านเดียวโดยลักษณะย0อยเหล0านั้นเป3นอิสระกันมีคําอธิบายลักษณะย0อยๆนั้นได�อย0างชัดเจน
เพ่ือให�สังเกตและบันทึกผลได�อย0างถูกต�อง 
 5) ควรบันทึกเฉพาะสิ่งท่ีสังเกตเห็นเท0านั้นไม0ควรตีความหมายพฤติกรรม
เพ่ือให�ผู�สังเกตพลาดพฤติกรรมท่ีควรจะสังเกตไปในการบันทึกจะต�องบันทึกอย0างเป3นปรนัย 
(Objective) คือบันทึกการสังเกตตามสภาพท่ีเป3นอยู0ไม0ต�องใส0ความรู�สึกส0วนตัวของผู�สังเกตเข�าไป 
 6)  ควรทําการสังเกตหลายๆครั้งโดยเฉพาะการสังเกตท่ีกระทําในขณะท่ีผู�
สังเกตไม0รู�ตัวว0าถูกสังเกตหรือผู�สังเกตคิดว0าไม0อยู0ในสายตาของผู�ถูกสังเกตอันจะทําให�ได�ข�อมูลท่ี
น0าเชื่อถือยิ่งข้ึน 
 3.5  คุณสมบัติของผู�สังเกตท่ีดี ข�อมูลท่ีได�จากการสังเกตจะถูกต�องครบถ�วนเพียงใด
นั้นย0อมข้ึนอยู0กับความสามารถของผู�สังเกตเป3นสําคัญผู�สังเกตท่ีดีจึงควรมีลักษณะดังต0อไปนี้ 
 1) มีความต้ังใจในการสังเกตคือผู�สังเกตจะต�องเป3นคนท่ีมีความต้ังใจแน0วแน0
สามารถกําหนดตนเองให�มีสมาธิหรือมีใจจดจ0อในเรื่องท่ีสังเกตได� 
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 2) มีความไวในการใช�ประสาทสัมผัสประสานสัมผัสท่ีนับว0ามีความสําคัญใน
การสังเกตได�แก0หูและตา ฉะนั้นผู�สังเกตจะต�องมีประสาทสัมผัสท่ีเป3นปกติและมีความไวใน 
การใช�ประสาทสัมผัสรวมท้ังมีสุขภาพทางด�านร0างกายและอารมณ!ท่ีปกติด�วย 
 3) มีความไวในการรับรู�และสื่อความหมายกล0าวคือผู�สังเกตจะต�องมีความรู�ใน
เรื่องท่ีสังเกตดีมีความเข�าใจท่ีถูกต�องตลอดจนสามารถแปลความหมายได�ถูกต�องชัดเจนและทําการ
บันทึกได�ตรงกับข�อเท็จจริง 
 4) มีความละเอียดรอบคอบและช0างสังเกตจะทําให�สามารถสังเกตได�อย0าง
ครบถ�วนและเป3นผลให�ได�ข�อมูลท่ีสมบูรณ! 
 5) มีความสามารถในการวินิจวิเคราะห!อันจะทําให�การสรุปตีความหรือ
ประเมินพฤติกรรมท่ีสังเกตเป3นไปอย0างถูกต�องหรือการท่ีผู�สังเกตจะต�องจัดอันดับพฤติกรรมท่ีสังเกต
ว0าอยู0ในระดับมากปานกลางหรือน�อยหรือดี-เลวเพียงใดนั้นผู�สังเกตจะต�องมีความสามารถวินิจ
วิเคราะห!เป3นอย0างมาก 
 6)  มีประสบการณ!ในการสังเกตคือเป3นผู�ท่ีได�รับการฝvกทางการสังเกตจนเกิด
ความชํานาญหรือเป3นผู�ท่ีเคยทําการสังเกตมาแล�วซ่ึงจะทําให�การสังเกตพฤติกรรมท่ีจะศึกษาเป3นไป
อย0างถูกต�องครบถ�วน 
 7) มีความยุ ติธรรม ผู�สังเกตท่ีดีต�องมีความยุ ติธรรม สามารถควบคุม 
ความลําเอียงส0วนตัวได� และไม0อคติต0อผู�ถูกสังเกต 
 3.6 ข�อดีและข�อจํากัดของการสังเกต   การใช�แบบสังเกตเป3นเครื่องมือในการวิจัย
ย0อมมีท้ังข�อดีและข�อจํากัด ดังตาราง  6.4  (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2553: 73 -74) 
 
ตาราง 6.4  ข�อดีและข�อจํากัดของแบบสังเกต 
 

ข�อดี ข�อจํากัด 
1. ได�ข�อมูลจากแหล0งโดยตรงและได�
รายละเอียดต0างๆอย0างลึกซ้ึง 
2. สามารถเก็บข�อมูลกับผู�ท่ีพูดไม0ได� 
เขียนไม0ได�ไม0มีเวลาและไม0ให�ความร0วมมือ 
3. สามารถใช�เครื่องมืออ่ืนร0วมด�วยได� 
4. สามารถเก็บข�อมูลท่ีเป3นความลับ 
ความละอายหรือข�อมูลท่ีเขาไม0เต็มใจ 
จะตอบได� 
5. สะดวกในการปฏิบัติซึ่งจะเริ่มสังเกต 
หรือหยุดสังเกตเวลาใดก็ได� 
6. ใช�เป3นหลักฐานสนับสนุนหรือขัดแย�ง
ความในเรื่องเดียวกันท่ีทราบจากการเก็บ
รวบรวมข�อมูลโดยวิธีอ่ืนหรือเสริมให�ชัดเจน 

1. บางครั้งอาจจะต�องใช�เวลาและค0าใช�จ0ายมาก
จนกว0าเหตุการณ!ท่ีต�องการจะเกิด 
2. กรณีท่ีผู�สังเกตรู�ตัวอาจมีการปฏิบัติผิดจากเดิมได� 
ทําให�ได�ข�อมูลท่ีไม0เท่ียงตรง 
3. บางครั้งไม0สามารถเฝnาเหตุการณ!ท่ีเกิดข้ึน
เหมือนๆกันได�และบางครั้งเหตุการณ!นั้นเกิดข้ึนขณะ
ไม0ได�เฝnาสังเกต 
4. ไม0สามารถเก็บข�อมูลท่ีเจ�าของเหตุการณ!ไม0
อนุญาตเช0นพิธีกรรมบางอย0าง 
5. เหตุการณ!บางอย0างอาจเกิดข้ึนเร็วมากจนสังเกต 
ไม0ทัน 
6. หากผู�สังเกตมีประสาทสัมผัสไม0ดีผลการสังเกต 
อาจไม0ชัดเจนและหากผู�สังเกตขาดทักษะจะทําให� 



การวิจัยทางการศึกษา 

129 

 

 4.  แบบสัมภาษณ7 (Interview)  
 แบบสัมภาษณ! หมายถึง เครื่องมือวัดผลชนิดหนึ่งท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมจากผู�ให�
ข�อมูลโดยตรงด�วยการสนทนาหรือการเจรจาโต�ตอบกันอย0างมีจุดมุ0งหมายเพ่ือค�นหาความรู�ความจริง
ตามวัตถุประสงค!ท่ีได�กําหนดไว�ล0วงหน�าการสัมภาษณ!จะประกอบด�วยบุคคล 2 ฝ�าย คือผู�สัมภาษณ! 
(Interviewer) และผู�ถูกสัมภาษณ!หรือผู�ให�สัมภาษณ! (Interviewee) ซ่ึงการสัมภาษณ!นอกจากจะทํา
ให�ได�ความรู�ความจริงตามท่ีต�องการแล�วยังทําให�ทราบข�อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติกรรมบุคลิกภาพ
คุณลักษณะของผู�ให�สัมภาษณ!ได�อีกด�วยเช0นท0วงทีวาจาอุปนิสัยปฏิภาณไหวพริบ 
เป3นต�น 
 4.1 รูปแบบของการสัมภาษณ7  การสัมภาษณ!สามารถจําแนกได� 2 รูปแบบคือ 
 4.1.1 การสัมภาษณ7แบบมีโครงสร�าง (Standardized or Structured 
Interview) เป3นการสัมภาษณ!ท่ีผู�สัมภาษณ!จะใช�แบบสัมภาษณ!ท่ีสร�างข้ึนไว�แล�วครอบคลุมเนื้อหาหรือ
ประเด็นท่ีต�องการสัมภาษณ!โดยผู�สัมภาษณ!จะใช�คําถามในการสัมภาษณ!กับผู�ให�สัมภาษณ!เหมือนกัน
หมดทุกคนเป3นการสัมภาษณ!ท่ีมีลักษณะไม0ค0อยยืดหยุ0นต�องถามไปตามแบบสัมภาษณ!ท่ีกําหนดไว�
เท0านั้น แต0มีข�อดีคือสามารถจัดหมวดหมู0ข�อมูลได�ง0ายและสะดวกในการวิเคราะห!วิธีการสัมภาษณ!อาจ
กระทําเป3นรายบุคคล (Individual Interview) หรือสัมภาษณ!เป3นกลุ0ม (Group Interview) เช0น  
การสัมภาษณ!นักศึกษาทุนเป3นรายบุคคลการสัมภาษณ!พนักงานบริ ษัทเป3นรายกลุ0 มโดย 
การสัมภาษณ!พร�อมกันในเวลาเดียวกันครั้งละหลายคนอาจเป3นกลุ0มใหญ0หรือกลุ0มเล็กก็ได�ทุกคนตอบ
คําถามเดียวกันหมด 
 4.1.2 การสัมภาษณ7แบบไม+มีโครงสร�าง(Non–Structure or Unstructured 
Interview) เป3นการสัมภาษณ!ท่ีผู�สัมภาษณ!ไม0ใช�แบบสัมภาษณ!มีเพียงการกําหนดประเด็นหรือหัวข�อ
ของการสัมภาษณ!ไว�อย0างกว�างๆโดยไม0จําเป3นต�องใช�คําถามเหมือนกันหมดกับผู�สัมภาษณ!ทุกคน 
ดังนั้น ผู�สัมภาษณ!จะต�องมีความชํานาญมีเทคนิคและความสามารถเฉพาะตัวในการต้ังข�อคําถามใน
การสัมภาษณ!เพ่ือให�ได�มาซ่ึงคําตอบจากผู�ให�สัมภาษณ!ตามจุดมุ0งหมายท่ีต้ังไว�การสัมภาษณ! วิธีนี้ผู�
สัมภาษณ!สามารถเปลี่ยนแปลงคําถามได�อย0างอิสระและผู�ให�สัมภาษณ!ก็สามารถตอบได�อย0างอิสระ
เช0นเดียวกัน 
 4.2 หลักและวิธีการสัมภาษณ7   โดยท่ัวไปมีหลักและวิธีการสัมภาษณ! ดังนี้ 
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2553: 75 -76)  
 4.2.1 ก0อนการสัมภาษณ!ผู�สัมภาษณ!จะต�องแนะนําตัวเองบอกจุดมุ0งหมายของ
การสัมภาษณ!ประโยชน!ท่ีจะได�รับและแจ�งว0าจะไม0เป�ดเผยข�อมูลในลักษณะส0วนตัวรวมท้ังหากมีการ
บัน ทึก เทปต�องขออนุญาตผู� ให� สั มภาษณ!ก0 อนและเ พ่ือ เป3นการสร� า งบรรยากาศให� เ กิด 
ความร0วมมือก0อนเริ่มสัมภาษณ!ควรใช�เวลาสักเล็กน�อยสนทนาเรื่องท่ีผู�ให�สัมภาษณ!สนใจท่ัวๆไปก0อน
ดําเนินการสัมภาษณ!ในเรื่องท่ีต�องการ 
 4.2.2. ระหว0างการสัมภาษณ!ควรคํานึงถึงสิ่งต0อไปนี้ 
 4.2.2.1 ถามทีละคําถามด�วยคําถามท่ีเข�าใจง0ายชัดเจนฟ'งแล�วสามารถตอบ
ได�ทันทีไม0ต�องแปลความหมายอีกครั้งหากผู�ให�สัมภาษณ!ไม0เข�าใจคําถามก็อธิบายคําถามหรือต้ังคําถาม
ใหม0 
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 4.2.2.2 ไม0ควรชี้แนะคําตอบไม0ควรเร0งรัดคําตอบจากผู�ให�สัมภาษณ! 
 4.2.2.3 ไม0วิจารณ!คําตอบหรือพูดในลักษณะสั่งสอนผู�ให�สัมภาษณ! 
 4.2.2.4 ใช�ไหวพริบสังเกตท0าทางของผู�ให�สัมภาษณ!ด�วยว0าเต็มใจหรือ
ลําบากใจท่ีจะตอบตามความจริงหรือไม0เช0นบางเรื่องรู�สึกว0าเป3นเรื่องส0วนตัวท่ีรู�สึกละอายเป3น 
ปมด�อยพูดไปแล�วจะเป3นการเสียประโยชน!หรือเป3นเรื่องท่ีรู�สึกว0าถูกตรวจสอบหรือลองภูมิผู�สัมภาษณ!
จะต�องระวังอย0าให�เกิดความรู�สึกดังกล0าวเพราะจะทําให�ได�ข�อมูลท่ีบิดเบือนไปจากความเป3นจริงได� 
 4.2.2.5 กรณีท่ียังไม0ได�คําตอบท่ีชัดเจนเม่ือจบการสัมภาษณ!แล�วอาจย�อน
มาถามใหม0ในเชิงทบทวนว0าคําถามนี้ตอบแบบนี้ใช0หรือไม0 
 4.2.2.6 กล0าวขอบคุณผู�ให�สัมภาษณ!เม่ือสัมภาษณ!เสร็จแล�ว 
 4.2.3. หลังการสัมภาษณ! ควรคํานึงถึงสิ่งต0อไปนี้ 
 4.2.3.1 ต�องจดบันทึกทันทีหลังสัมภาษณ!เสร็จแล�วเพ่ือกันลืม 
 4.2.3.2 ควรบันทึกเฉพาะเนื้อหาสาระจากการสัมภาษณ!เท0านั้นไม0ต�องใส0 
ความคิดเห็นของผู�สัมภาษณ!ลงไปด�วย 
 4.2.3.3 คําถามใดถ�าไม0ได�คําตอบผู�สัมภาษณ!ควรจะบันทึกเหตุผลไว�ด�วย 
 4.2.3.4 ตรวจสอบความสมบูรณ!ของการจดบันทึกในแบบสัมภาษณ!ก0อน 
การวิเคราะห! 
  4.3 ส+วนประกอบแบบสัมภาษณ7  โดยท่ัวไปมักจะประกอบไปด�วยส0วนสําคัญ         
3 ส0วน ดังนี้ (นิภา  ศรีไพโรจน!, 2531: 98-101)  
 4.3.1 ส0วนแรกเป3นส0วนท่ีใช�สําหรับบันทึกข�อมูลเก่ียวกับการสัมภาษณ! เช0น 
ชื่อโครงการวิจัย  วัน-เดือน-ป�ท่ีสัมภาษณ!  ลักษณะบางประการของกลุ0มท่ีจะสัมภาษณ!  เช0น สภาพ
ครอบครัวหมู0บ�านอําเภอจังหวัดเป3นต�น 
 4.3.2 ส0วนท่ีสองเป3นรายละเอียดส0วนตัวของผู�ให�สัมภาษณ!ในส0วนท่ียังไม0
เก่ียวกับเรื่องท่ีจะสัมภาษณ!เช0นเพศอายุเชื้อชาติสัญชาติศาสนาอาชีพจํานวนบุตรสมาชิกในครอบครัว
ฯลฯ 
 4.3.3 ส0วนท่ีสามเป3นรายละเอียดเก่ียวกับการสัมภาษณ!คือเป3นข�อความคํา 
ตอบท่ีตรงกับจุดมุ0งหมายของการสัมภาษณ! 
 4.4  ชนิดของคําถามท่ีใช�ในการสัมภาษณ7   คําถามในการสัมภาษณ!อาจแบ0งออก 
ได�เป3น 2 ชนิดดังนี้ 
 4.4.1 คําถามแบบมีตัวเลือกกําหนดไว�แล�ว(Fixed Alternatives) คือคําถามท่ี
มีคําตอบกําหนดไว�แล�วในแบบสัมภาษณ!มีลักษณะและรูปแบบเช0นเดียวกับแบบสอบถามซ่ึงอาจอยู0ใน
รูปตอบรับหรือตอบปฏิเสธเช0นมี – ไม0มี, จริง – ไม0จริง, ใช0 – ไม0ใช0, ถูก – ผิดหรืออยู0ในรูปให�
เลือกตอบจากท่ีกําหนดไว�และมักนิยมใช�ตัวเลือกปลายเป�ดต0อท�ายไว� 1 ข�อมีข�อความว0า “  อ่ืนๆ 
(โปรดระบุ) .......” ท้ังนี้เพ่ือแก�ป'ญหาท่ีผู�ตอบมีคําตอบไม0ตรงกับท่ีมีให�เลือก 
 4.4.2 คําถามแบบปลายเป�ด (Open – ended) คือคําถามท่ีเป�ดโอกาสให�
ผู�ตอบ 
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ได�แสดงความคิดเห็นโดยอิสระและเต็มท่ีฉะนั้นผู�สัมภาษณ!จะต�องทําหน�าท่ีจดบันทึกรายละเอียดของ
คําถามของผู�ให�สัมภาษณ!คําถามประเภทนี้มักใช�เพ่ือต�องการทราบรายละเอียดท่ีลึกซ้ึงถ�าพิจารณาจาก
ชนิดของคําถามในการสัมภาษณ!จะเห็นได�ว0าคําถามท่ีใช�ในการสัมภาษณ!ก็มีรูปแบบทํานองเดียวกับ
แบบสอบถามนั่นเอง 
 4.5  คุณสมบัติของผู�สัมภาษณ7ท่ีดี    การใช�วิธีการสัมภาษณ!เป3นเครื่องมือใน 
การเก็บรวบรวมข�อมูลนั้นผู�สัมภาษณ!นับเป3นบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให�ได�ข�อมูลอย0างละเอียด
ถูกต�องหรือครบถ�วนเพียงใด ดังนั้น ผู�ท่ีจะทําหน�าท่ีเป3นผู�สัมภาษณ!จึงควรมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 4.5.1 มีมนุษย!สัมพันธ!ดีเนื่องจากผู�สัมภาษณ!จะต�องพบปะพูดคุยกับบุคคล
ต0างๆมากมายหลายระดับ ดังนั้น ผู�สัมภาษณ!จึงต�องเป3นผู�ท่ีมีมนุษยสัมพันธ!ท่ีดีเพ่ือให�สามารถทํางาน
ร0วมกับคนอ่ืนๆได�เป3นอย0างดี 
 4.5.2 มีบุคลิกลักษณะดีผู�สัมภาษณ!ควรมีกิริยามารยาทเรียบร�อยสุภาพอ0อน 
โยนวางตัวได�เหมาะสมกับกาลเทศะพูดจาไพเราะอ0อนหวานสิ่งต0างๆเหล0านี้จะทําให�ผู�ให�สัมภาษณ!เกิด
ความรู�สึกท่ีดีและเต็มใจให�สัมภาษณ! 
 4.5.3 มีไหวพริบดีคือสามารถรับรู�สิ่งต0างๆได�รวดเร็วและแก�ป'ญหาเฉพาะหน�า
ได�ทันต0อเหตุการณ! 
 4.5.4 มีความอดทนและเข�มแข็งสามารถอดทนต0อความยากลําบากใน 
การเดินทางไปเก็บข�อมูลและความเหน็ดเหนื่อยจากการสัมภาษณ!โดยไม0แสดงความเบื่อหน0ายแต0
ประการใดผู�สัมภาษณ!ท่ีดีต�องมีความอดทนและเข�มแข็งอยู0ตลอดเวลา 
 4.5.5 มีความซ่ือสัตย!โดยเฉพาะการบันทึกข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ!ต�อง
บันทึกผลตามความเป3นจริงไม0ควรบันทึกเองโดยไม0ได�ทําการสัมภาษณ! 
 4.5.6 มีความยุติธรรมผู�สัมภาษณ!ท่ีดีจะต�องมีความยุติธรรม คือ สามารถ
ควบคุมความลําเอียงส0วนตัวได�ไม0อคติต0อข�อมูลท่ีได�มาอันจะทําให�ได�ข�อมูลท่ีตรงกับความเป3นจริง 
 4.5.7 มีความละเอียดรอบคอบผู�สัมภาษณ!ควรจะมีความละเอียดรอบคอบ
เพ่ือให�สามารถสัมภาษณ!ได�ครบถ�วนแม�ว0าจะเป3นเรื่องเล็กน�อยก็ตามอันจะนําไปใช�ประกอบ 
การแปลความหมายข�อมูลให�สมบูรณ!ยิ่งข้ึน 
 4.5.8 มีความรู�เก่ียวกับเครื่องมือหรือแบบสัมภาษณ!ผู�สัมภาษณ!จะต�องมีความรู�
ความเข�าใจเก่ียวกับแบบสัมภาษณ!เป3นอย0างดีและสามารถใช�เครื่องมือนี้ได�อย0างคล0องแคล0วและ
ถูกต�อง 
 4.5.9 มีความรู�และความสนใจท่ีจะสัมภาษณ!ถ�าผู�สัมภาษณ!มีความรู�และความ
สนใจในเรื่องท่ีจะสัมภาษณ!ก็จะทําให�มีความเข�าใจในข�อคําถามและตีความหมายข�อมูลได�อย0างถูกต�อง 
 4.5.10 เป3นคนช0างสังเกตการสังเกตย0อมทําให�ผู�สัมภาษณ!ได�มองเห็น
สภาพแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับผู�ให�สัมภาษณ!ซ่ึงสามารถนํามาประกอบการแปลความหมายข�อมูลได�อีก
ทางหนึ่งด�วย 
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 4.6 ข�อดีและข�อจํากัดของการสัมภาษณ7   การใช�แบบสัมภาษณ!เป3นเครื่องมือใน
การวิจัยย0อมมีท้ังข�อดีและข�อจํากัดดังตาราง 6.5  (พิชิต ฤทธิ์จรูญ,  2553: 76) 
 
ตาราง 6.5  ข�อดีข�อจํากัดของการสัมภาษณ! 
 

ข�อดี ข�อจํากัด 
1. ใช�ได�กับทุกคนทุกวัยทุกเพศและเหมาะสําหรับ 
ผู�ท่ีอ0านหนังสือไม0ออกหรือเขียนหนังสือไม0ได� 
หรือมีป'ญหาในการอ0านและเขียน 
2. ช0วยให�ได�ข�อมูลท่ีละเอียดและสามารถสังเกต 
พฤติกรรมท0าทีของผู�ให�สัมภาษณ!ในขณะสัมภาษณ! 
ได�ด�วย 
3. สามารถปรับคําถามให�ชัดเจน ยืดหยุ0นได� ทําให� 
สามารถซักถามข�อสงสัยต0าง ๆ หรือคําตอบท่ียัง 
ไม0ชัดเจนได� 
4. ผู�ให�สัมภาษณ!จะให�ความร0วมมือดีกว0าการเก็บ 
รวบรวมข�อมูลโดยการใช�แบบสอบถาม 

1. เสียเวลามากสิ้นเปลืองแรงงานและ 
เสียค0าใช�จ0ายสูง 
2. ความร0วมมืออาจจะน�อยลง 
หากผู�สัมภาษณ!ไม0มีมนุษยสัมพันธ!ดีพอ 
3. ต�องอาศัยประสบการณ!ของผู�สัมภาษณ!
มากเพราะผู�ให�สัมภาษณ!มักจะระวังตัวนึก
ว0าเป3นเรื่องของราชการ 
4. การสัมภาษณ!แบบไม0มีโครงสร�างจะทํา
ให�รวบรวมคําตอบได�ค0อนข�างยาก 

 

 จากการกล0าวถึงการใช�เครื่องมือท้ัง 4  ประเภท ได�แก0 แบบทดสอบ  แบบสอบถาม       
แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ! จะเห็นว0าเครื่องมือแต0ละประเภทก็มีวิธีการนําไปเก็บรวบรวมข�อมูลท่ี
แตกต0างกันไป  และในท่ีนี้ผู�เขียนจะนําเสนอวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีนิยมใช�กันในงานวิจัยทาง
การศึกษา อีก 3 วิธี ดังนี้  

 1. การสัมภาษณ7เชิงลึก (In-depth Interview) เป3นวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการ
สนทนาเพ่ือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย0างมีจุดมุ0งหมายระหว0างผู�สัมภาษณ!และผู�ให�
สัมภาษณ! ซ่ึงจะถามอย0างเจาะลึกคําตอบอย0างละเอียดถ่ีถ�วน นอกจากนี้ยังถามถึงเหตุและผลของ
คําตอบด�วยว0าทําไมถึงตอบเช0นนั้น ซ่ึงการสัมภาษณ!แบบนี้ จะใช�ได�ดีกับการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม
ของบุคคล เจตคติ ความต�องการ ความเชื่อ ค0านิยม บุคลิกภาพในลักษณะต0าง ๆ  และการสัมภาษณ!
เชิงลึก ข�อมีท้ังข�อดีและข�อจํากัด รายละเอียดดังตาราง 6.6  
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ตาราง  6.6  แสดงข�อดีและข�อจํากัดการสัมภาษณ!เชิงลึก 
 

ข�อดี ข�อจํากัด 
1. ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ!มีความละเอียด 
ถ่ีถ�วนเฉพาะเจาะจงในประเด็นท่ีต�องการ 
2. สามารถติดต0อสื่อสารโดยตรงทําให�เกิด 
ความเข�าใจระหว0างกันและกันได�ดี 
ถ�ามีความเข�าใจผิดก็สามารถแก�ไขได�ทันที 
3. มีลักษณะยืดหยุ0นผู�สัมภาษณ!สามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับข�อคําถามเพ่ือให�ผู�ให�
สัมภาษณ!เกิดความเข�าใจคําถามได�ตลอดเวลา 
4. ในขณะท่ีทําการสัมภาษณ!ผู�สัมภาษณ!
สามารถสังเกตผู�ให�สัมภาษณ!ไปด�วยได�ว0ามี
ความจริงใจกับการตอบหรือไม0 

1. ความสัมพันธ!ระหว0างผู�สัมภาษณ!และผู�ให�
สัมภาษณ!หากมีความใกล�ชิดกัน อาจส0งผลต0อการ
ให�ข�อมูล 
2. สิ้นเปลืองค0าใช�จ0าย เวลา และพลังงานมาก 
3. ความน0าเชื่อถือของข�อมูลข้ึนอยู0กับความร0วมมือ
และความเต็มใจของผู�ถูกสัมภาษณ! 
5. ความสําเร็จในการเก็บข�อมูลวิธีนี้ข้ึนอยู0กับ
ความสามารถของผู�สัมภาษณ!แต0เพียงผู�เดียว 
6. ถ�าหากสภาพอารมณ!ของผู�ให�สัมภาษณ!ไม0ปกติ
อาจส0งผลให�เกิดการบิดเบือนการให�ข�อมูลได� 
7. การตัดสินใจอย0างทันทีทันใดของผู�ให�สัมภาษณ!
ในขณะท่ีถูกสัมภาษณ! อาจทําให�สิ่งท่ีจดจําได�
ผิดพลาดซ่ึงจะส0งผลต0อการให�ข�อมูลได� 

 2. การระดมสมอง (Brainstorming) เป3นวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการให�สมาชิกในกลุ0ม
เสนอความคิดเห็นออกมาให�มากเท0าท่ีจะมากได� เพ่ือเป3นแนวทางท่ีจะนําไปสู0การแก�ป'ญหาในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ซ่ึงสมาชิกทุกคนจะได�แสดงความคิดเห็นอย0างอิสระ 
 2.1กฎเกณฑ!ในการระดมสมอง 
 2.1.1 มุ0งปริมาณความคิดเห็นให�มากเท0าท่ีจะมากได� 
 2.1.2 ไม0มีการวิพากษ!วิจารณ!ความคิดเห็นใด ๆ ท่ีเสนอออกมา 
 2.1.3 สามารถการปล0อยความคิดได�อย0างอิสระ 
 2.1.4 รวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกเข�าด�วยกันและทําการปรับปรุงใหม0 
 2.2  ข้ันตอนการระดมสมอง 
 2.2.1 กําหนดประเด็นท่ีต�องการศึกษาหรือหัวข�อเรื่อง 
 2.2.2 ให�สมาชิกในกลุ0มสามารถปล0อยความคิดเห็นได�อย0างอิสระ 
 2.2.3 มุ0งปริมาณความคิดของสมาชิกทุก ๆ คนในกลุ0ม 
 2.3  หลักพิจารณาข�อสรุป 
 2.3.1 ความคิดเห็นทีดีสามารถนําไปปฏิบัติต0อไปได� 
 2.3.2 ความคิดเห็นท่ีดีแต0ยังไม0สมบูรณ! ต�องนําไปให�สมาชิกในกลุ0มพิจารณาใหม0 
 2.3.3 ความคิดเห็นท่ีหาข�อสรุปไม0ได� ไม0มีความชัดเจน หรือเพ�อฝ'น ให�ตัดท้ิง 
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 3. การอภิปรายกลุ+ม (Focus Group Discussion) 
 การอภิปรายกลุ0ม หรือการสนทนากลุ0ม หรือการสัมภาษณ!กลุ0ม (Focus Group 
Discussion or Focus Group Interview) เป3นวิธีการรวบรวมข�อมูลจากการสนทนากับกลุ0มผู�ให�
ข�อมูลในประเด็นท่ีศึกษาอย0างเฉพาะเจาะจง โดยมีผู�ดําเนินการสนทนา (Moderator) เป3นผู�คอยจุด
ประเด็นหรือชักจูงให�กลุ0มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต0อประเด็นในการสนทนาอย0างกว�างขวาง
ละเอียดลึกซ้ึงโดยท่ัวไปควรมีผู�เข�าร0วมสนทนาในแต0ละกลุ0มไม0มากหรือน�อยเกินไป อาจจะเป3นกลุ0มละ
ประมาณ 6-10 คน 
 3.1  ข้ันตอนการอภิปรายกลุ0ม มีลําดับข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
(นงนภัส  คู0วรัญ�ู เท่ียงกมล, 2551: 91-94) 
 3.1.1 การเตรียมการประชุมการอภิปรายกลุ0ม (Preparing for Session) 
 1. ระบุวัตถุประสงค!หลักของการประชุม 
 2. พัฒนาถามท่ีเหมาะสมประมาณ 6 คําถามอย0างระมัดระวัง 
 3. วางแผนการประชุมกลุ0ม 
 4. เตรียมเชิญสมาชิกท่ีมีศักยภาพ (Call Potential Members) และติดตาม 
การเชิญด�วยการแจ�งเก่ียวกับวาระการประชุม เวลาท่ีใช�ประชุม และรายการคําถามท่ีจะอภิปรายกัน
ในกลุ0ม จัดเตรียมสําเนาวาระการประชุมสาหรับสมาชิกทุกคน และแจ�งให�ทราบเก่ียวกับสิ่งท่ีต�อง
กระทําในการประชุม 
 5. ประมาณ 3 วันก0อนมีการประชุม โทรศัพท!เตือนสมาชิกให�เข�าประชุมตาม 
วันนัด 
 3.1.2 การพัฒนาคําถาม 
 1. พัฒนาประมาณ 5-6 คําถาม ในการประชุมอย0างน�อยใช�เวลาประมาณ      
1 ชั่วโมงครึ่ง สําหรับการถามคําถามประมาณ 5-6 คําถาม สําหรับสมาชิกกลุ0มท่ีมีประมาณ 6-10 คน 
 2. ผู�ดําเนินการกระบวนการกลุ0มต�องถามตนเองเสมอว0า ป'ญหาอะไรท่ีต�องการ
รู� หรือมีความต�องการอะไรท่ีต�องการรู� ท่ีต�องการจะเก็บรวบรวมในระหว0างการประชุมกลุ0ม รวมท้ัง
ต�องหม่ันทบทวนว0ายังมีข�อบกพร0องอะไร หรือมีอะไรท่ีต�องการขาดหายไปในระหว0างการประชุมกลุ0ม 
 3. การประชุมกลุ0ม  เป3น พ้ืนฐานของการสัมภาษณ!ทวี คูณ (Multiple 
Interviews) ดังนั้น จึงมีแนวทางหลายแนวทางในการนําการประชุมกลุ0มท่ีมีพ้ืนฐานท่ีเหมือนกันหลาย
ประการในการนําการสัมภาษณ!กลุ0ม หรืออภิปรายกลุ0ม 
 3.1.3 การวางแผนการประชุม (Planning the Session) 
 1. การจัดตาราง (Scheduling) วางแผนการประชุมด�วยเวลาประมาณ  
1-1.5 ชั่วโมง นอกเวลาอาหารกลางวันจึงเป3นเวลาท่ีเหมาะสําหรับสมาชิกท่ีเข�าร0วมการประชุม 
 2. เตรียมอาหาร (Setting and Refreshments) จัดเตรียมอาหารว0างและ
อาหารกลางวัน (ในกรณีท่ีประชุมท่ีกินเวลาของม้ือกลางวัน) 
 3. เตรียมห�องประชุม (Conference Room) เป3นห�องท่ีมีอากาศถ0ายเทได�ดี   
มีแสงสว0างเพียงพอ มีการจัดวางเก�าอ้ีท่ีเหมาะสม โดยให�สมาชิกทุกคนมองเห็นซ่ึงกันและกันได� และ
จัดเตรียมปnายชื่อสําหรับสมาชิกทุกคน 
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 4. กฎพ้ืนฐาน (Ground Rules) สิ่งสําคัญท่ีสุดคือการท่ีให�สมาชิกทุกคนมีส0วน
ร0วมอย0างเท0าเทียมกันมากท่ีสุดเท0าท่ีจะทําได� ในขณะท่ีการประชุมสามารถดําเนินการได�ตลอดด�วยดี
ในการท่ีจะก0อให�เกิดแนวความคิดและข�อมูลท่ีมีประโยชน! ดังนั้นเพ่ือให�บรรลุตามจุดมุ0งหมายร0วมกัน
ในการประชุมกลุ0ม ควรคํานึงถึงกฎพ้ืนฐาน 3 ประการ ได�แก0 การรักษาประเด็นท่ีต�องการอภิปราย 
(Keep Focused) รักษาทิศทางการอภิปรายกลุ0มให�มุ0งสู0ประเด็นท่ีต�องการอภิปราย (Maintain 
Momentum) และทําให�การอภิปรายเข�าใกล�ประเด็นคําถามท่ีตั้งไว� (Get Closure on Questions) 
 3.1.4 วาระการประชุม  (Agenda)  ต�องคํานึงถึงวาระการประชุมต0อไปนี้คือการ
กล0าวต�อนรับ (Welcome) ทบทวนวาระการประชุม (Review of Agenda) ทบทวนเปnาหมาย 
การประชุม (Review of Goal of the Meeting) ทบทวนกฎพ้ืนฐาน (Review of Ground Rules)  
การกล0าวแนะนํา (Introductions) คําถามท่ีจะถามและคําตอบท่ีต�องการ (Questions an Answers) 
และการสรุปใจความสําคัญ (Wrap up) 
 3.1.5  สมาชิกภาพ (Membership)การประชุมกลุ0ม หรือการอภิปรายกลุ0มนี้จะ
ดําเนินการกับสมาชิกประมาณ 6-10 คน ท่ีมีคุณลักษณะของภูมิหลังท่ีเหมือนกันหรือคล�ายคลึงกัน 
เช0น กลุ0มอายุเดียวกัน สถานภาพครอบครัว หรือหน�าท่ีการงานคล�ายคลึงกัน เป3นต�น การคัดเลือกนั้น
จะคัดเลือกเฉพาะสมาชิกท่ียินดีเข�าร0วมกลุ0ม และสิ่งท่ีควรคํานึงก็คือ ไม0เลือกสมาชิกท่ีรู�จักกันมาร0วม
การอภิปรายกลุ0ม 
 3.1.6  วางแผนบันทึกการประชุมด�วยการบันทึกเสียง หรือการบันทึกท้ังภาพและ
เสียง (Audio or Audio-Video Recorder) อย0าเชื่อถือความจําของผู�ดําเนินการประชุม แต0ถ�าหากผู�
ร0วมประชุมกลุ0มไม0อนุญาต ก็จะต�องมีผู�ดําเนินการประชุมจดบันทึกแทน (Co-Facilitator) 
 3.2 การอํานวยความสะดวกระหว0างการประชุม (Facilitating the Session) 
 3.2.1 เปnาหมายหลักของการอํานวยความสะดวก คือ การรวบรวมข�อมูลข0าวสารท่ี
เป3นประโยชน!เพ่ือให�บรรลุเปnาหมายของการประชุม 
 3.2.2 แนะนําผู�ดําเนินการประชุม และผู�ช0วยหากจําเป3นต�องมี 
 3.2.3 อธิบายวิธีการท่ีจะใช�ในการบันทึกการประชุม 
 3.2.4 ดําเนินการตามวาระการประชุม 
 3.2.5 ระมัดระวังคําถามแต0ละคําถามก0อนจะกล0าวแก0กลุ0มสมาชิก หากสมาชิกบางคน
ในกลุ0มต�องการจดคําตอบของตนเอง ควรต�องอนุญาตให�ทําได� ผู�ดําเนินการกระบวนการกลุ0มต�องช0วย
ให�การอภิปรายเก่ียวกับคําตอบนั้นอย0างครบถ�วนตามท่ีต�องการทุกแง0ทุกมุมท่ีเก่ียวข�องให�เบ็ดเสร็จใน
คราวเดียวกัน 
 3.2.6 หลังจากได�คําตอบสําหรับคําถามแต0ละคําถามแล�ว ให�ผู�ดําเนินการกระบวน 
การกลุ0มทําการสรุปอย0างระมัดระวัง และสะท�อนให�สมาชิกฟ'งว0า ท่ีตนสรุปนั้นถูกต�องหรือไม0          
มีประเด็นอะไรท่ีไม0ถูกต�อง และสมาชิกคนใดต�องการเพ่ิมเติมแก�ไขอีก ย0อมสามารถทําได� (ผู�ช0วยท่ีจด
บันทึกอาจเป3นผู�กล0าวสรุปให�สมาชิกทบทวนความคิดเห็นร0วมกันเสนอในการประชุมกลุ0มก็ได�) 
 3.2.7 ต�องม่ันใจในการมีส0วนร0วมของสมาชิกทุกคนอย0างเสมอภาค หากมีสมาชิกคน
ใดคนหนึ่งเริ่มชักนํา หรือครอบงํา (Dominating) สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในท่ีประชุมร0วมกัน ผู�ดําเนินการ
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กระบวนการกลุ0มอาจใช�วิธีเบี่ยงเบนความสนใจด�วยการเรียกให�สมาชิกอ่ืนในกลุ0มให�ออกความเห็นบ�าง 
โดยการท่ีใช�วิธีการเวียนให�สมาชิกคนต0อ ๆ ไปออกความเห็นจนครบทุกคน 
 3.2.8 การป�ดการประชุม (Closing the Session) บอกผู�เข�าร0วมประชุมว0าสมาชิก 
ทุกคนจะได�รับสําเนาคําตอบของสมาชิก และกล0าวขอบคุณในการมาร0วมการประชุม 
 3.3 สิ่งท่ีต�องดําเนินการอย0างเร0งด0วนหลังการประชุม (Immediately After Session) 
 3.3.1  ตรวจสอบการบันทึกเทป (หากมี) กับบันทึกว0ามีความสอดคล�องกันหรือไม0 
 3.3.2  จดบันทึกเพ่ิมเติมเพ่ือความกระจ0างชัด ในการจดบันทึกท่ีทําไว�แล�ว และมี 
การจัดทําเลขท่ีหน�าบันทึกชัดเจน ตัดข�อความท่ีไม0มีสาระออก 
 3.3.3  เขียนการสังเกตท่ีได�ในระหว0างการประชุม ดังเช0น การประชุมจัดท่ีใด เม่ือไร 
ธรรมชาติของสมาชิกท่ีเข�าร0วมประชมกลุ0มเป3นอย0างไร มีความแปลกประหลาดใจระหว0าง 
การประชุมหรือไม0 เครื่องบันทึกเทปเสียหรือไม0 เป3นต�น 
 
การสร�างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 

 การสร�างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช�เก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัยแต0ละประเภทจะมีเทคนิคและ
วิธีการแตกต0างกันไปแต0ก็อาจกล0าวถึงข้ันตอนในการสร�างร0วมกันได� เป3นข้ันตอนใหญ0 ๆ 7 ข้ันตอน 
คือ 
 1. การกําหนดส่ิงท่ีต�องการวัด เป3นการกําหนดสาระสําคัญของสิ่งท่ีต�องการวัดหรือตัวแปรท่ี
ต�องการวัด (Trait หรือ Variable) ซ่ึงอาจกําหนดเป3นขอบเขตและโครงสร�างของสิ่งท่ีต�อง 
การวัด เช0น ขอบเขตโครงสร�างของเนื้อหา ขอบเขตโครงสร�างเจตคติขอบเขตโครงสร�างของพฤติกรรม
หรืออาจจะกําหนดเป3นตัวบ0งชี้ของสิ่งท่ีต�องการวัด เช0น ตัวบ0งชี้ความสําเร็จ ตัวบ0งชี้คุณภาพทางการ
เรียน เป3นต�น 
 2. การเลือกชนิดเครื่องมือ  เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลการวิจัย มีหลายประเภทตามท่ี
กล0าวมาแล�ว ผู�วิจัยจะต�องเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับลักษณะข�อมูลของสิ่งท่ีต�องการวัด เช0น ถ�า
ต�องการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 5 ใช�เครื่องมือประเภท
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบหรือให�เขียนตอบ เป3นต�น 
 3. การเขียนข�อคําถามและจัดฉบับ เม่ือเลือกเครื่องมือแล�ว ก็ดําเนินการเขียนข�อคําถามท่ีจะ
ใช�วัดตามลักษณะของเครื่องมือชนิดนั้น ๆ รวมท้ังเขียนรายละเอียดของส0วนประกอบอ่ืน ๆ ของ
เครื่องมือท่ีจัดข้ึนในข้ันตอนนี้ยังเป3นฉบับร0าง ยังไม0เหมาะท่ีจะนําไปใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล
เนื่องจากยังไม0ได�ตรวจสอบคุณภาพ 
 4. การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity)เป3นการตรวจสอบความถูกต�องและความ
ครบถ�วนของพฤติกรรมท่ีต�องการวัด ความตรงของเครื่องมือ หมายถึง ความสามารถวัดได�ในสิ่งท่ี
ต�องการวัด ความตรงจึงเป3นคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดของเครื่องมือวัดทุกชนิด ซ่ึงความตรงของเครื่องมือ
มีหลายชนิด เช0น ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างทฤษฎี 
(Construct Validity) ความเท่ียงตรงเชิงเกณฑ!สัมพันธ! (Criterion-Related Validity) ซ่ึงแบ0งเป3น
ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) และความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ! (Predictive 
Validity) (ซ่ึงจะกล0าวโดยละเอียดในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย) ในการ
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ตรวจสอบความเท่ียงตรงอาจตรวจสอบได�เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิด เหมาะสมในกรณีท่ี
ตรวจสอบโดยผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�ตรวจสอบควรเป3นผู�ท่ีมีความรู�ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับสิ่งท่ีวัด และควรมี
จํานวนหลายคนอย0างน�อย 3 คน   ข้ึนไป ซ่ึงอาจเป3นคณะผู�สร�างเครื่องมือ หรือคณะผู�ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกท่ีไม0ใช0ผู�สร�างเครื่องมือ 
 5. การปรับปรุงแก�ไขฉบับก+อนทดลองใช� เป3นการปรับปรุงแก�ไขเครื่องมือโดยพิจารณาจาก
ข�อคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบในข�อ 4 
 6. การทดลองใช�เครื่องมือ (Tryout)  เป3นการนําเครื่องมือท่ีได�ปรับปรุงแก�ไขแล�วในข�อ 5 
ไปทดลองใช�เก็บรวบรวมข�อมูลจากแหล0งข�อมูลท่ีไม0ใช0กลุ0มตัวอย0างแต0มีลักษณะคล�ายคลึงกันกับกลุ0ม
ตัวอย0างแล�วนําข�อมูลมาวิเคราะห!เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือได�แก0 ค0าอํานาจจําแนก ค0าความยาก 
และค0าความเท่ียง เครื่องมือบางชนิดอาจต�องการวิเคราะห!เพียงค0าความเท่ียงหลังจากท่ีมีคุณภาพใน
เรื่องความตรง หรือในกรณีท่ียืมเครื่องมือของนักวิจัยคนอ่ืนท่ีสร�างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
ในเรื่องของอํานาจจําแนกไว�แล�ว แล�ว เช0น แบบสอบถาม แบบวัดทางจิตวิทยา แต0เครื่องมือบางชนิด
จําเป3นต�องวิเคราะห!หาคุณภาพหลายอย0าง เช0น แบบทดสอบ ซ่ึงคุณภาพแต0ละอย0างนั้นมีเทคนิคใน
การวิเคราะห!หลายวิธี  จะต�องเลือกให�เหมาะสมกับชนิดของเครื่องมือ 
 7. การปรับปรุงแก�ไขเปFนฉบับใช�จริง  เป3นการปรับปรุงแก�ไขเครื่องมือให�มีคุณภาพสูงข้ึน 
โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห!คุณภาพของเครื่องมือในข�อ 6 ถ�าผลการวิเคราะห!คุณภาพพบว0า 
คุณภาพไม0ตํ่ามากนักก็สามารถปรับปรุงแล�วนําไปใช�จริงได� แต0ถ�าผลการวิเคราะห!พบว0าคุณภาพตํ่า
มากก็อาจต�องปรับปรุงแล�วนําไปทดลองใช�อีกจนกว0าจะมีคุณภาพดีพอสมควร จึงจะนําไปใช�ในการ
เก็บรวบรวมข�อมูลได� 
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บทสรุป 
 

เครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข�อมูล  ถือเป3นอีกหนึ่งความสําคัญท่ีผู�วิจัยจะต�อง
ตระหนักและให�ความสําคัญ  เนื่องจากการจะได�รับข�อมูลท่ีสอดคล�องกับประเด็นป'ญหา และตอบ
วัตถุประสงค!การวิจัยจําเป3นต�องมีเครื่องมือและวิธีการท่ีเหมาะสม  เพ่ือให�ได�ผลการวิจัยท่ีน0าเชื่อถือ  
โดยก0อนจะท่ีผู�วิจัยจะตัดสินใจเลือกใช�เครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข�อมูล  ผู�วิจัยต�องทราบ
ก0อนว0าข�อมูลท่ีตนเองจะไปเก็บนั้นคือ อะไร  มีอะไรบ�าง จะไปเก็บกับใคร ท่ีไหน เม่ือไหร0 อย0างไร  
ข�อมูล  หมายถึง จํานวนหรือค0าท่ีได�จากการวัดซ่ึงได�จากการรวบรวมหรือสังเกตหรือข�อเท็จจริง
เก่ียวกับสิ่งท่ีเราศึกษาข�อมูลท่ีดีจะต�องมีความถูกต�องแม0นยําความทันเวลาความสมบูรณ!ครบถ�วน
ความกะทัดรัดความตรงกับความต�องการของผู�ใช� ความต0อเนื่องการเก็บรวบรวมข�อมูลตามหลัก
วิชาการจะทําให�ได�ข�อมูลท่ีมีความถูกต�องและน0าเชื่อถือและส0งผลให�ความรู�ความจริงท่ีได�มามีความ
ถูกต�องและเชื่อถือเครื่องมือท่ีนิยมใช�มีอยู0 4 ประเภท ได�แก0 แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสังเกต  
และแบบสัมภาษณ!  เป3นต�น  ลักษณะของเครื่องมือท่ีดีควรมีความเท่ียงตรง อํานาจจําแนก ความยาก 
ความเชื่อม่ัน  ความเป3นปรนัย มีประสิทธิภาพ ความยุติธรรม และสะดวกใช�  การสร�างเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข�อมูลการวิจัยแต0ละประเภทจะมีเทคนิค  และวิธีการแตกต0างกันไปแต0ก็อาจกล0าวถึงข้ันตอน
ในการสร�างร0วมกันได� เป3นข้ันตอนใหญ0 ๆ 7 ข้ันตอน คือ  การกําหนดสิ่งท่ีต�องการวัด  การเลือก
ประเภทของเครื่องมือ  การเขียนข�อคําถามและจัดฉบับ  การตรวจสอบความเท่ียงตรง   การปรับปรุง
แก�ไขฉบับก0อนทดลองใช� การทดลองใช�เครื่องมือ  การปรับปรุงแก�ไขเป3นฉบับใช�จริง  
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แบบฝ[กหัดท�ายบทที่ 6 
 
 
คําช้ีแจง     ให�ศึกษาเนื้อหาและตอบคําถามต0อไปนี้  
 

1. ป'ญหาวิจัยต0อไปนี้ ควรใช�เครื่องมือชนิดใดบ�างในการเก็บข�อมูล (บางหัวข�ออาจใช�
เครื่องมือมากกว0า 1 ชนิด) 

1.1 สภาพการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ของผู�จบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 5 
1.2 การวิเคราะห!องค!ประกอบคุณลักษณะของผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21  
     จังหวัดอุดรธานี  
1.3 ทัศนคติต0อวิชาคณิตศาสตร!กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร!ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 จังหวัดอุดรธานี 
1.4 การศึกษาการเข�าร0วมประเพณีบุญบั้งไฟของเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 
1.5 สมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21  ท่ีสังคมต�องการ 

2. จงอธิบายถึงรูปแบบและข้ันตอนการสร�างเครื่องมือวิจัยต0อไปนี้ 
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.2 แบบสอบถาม 
2.3 แบบสัมภาษณ! 

3. จงอธิบายหลักของการสัมภาษณ!และการสังเกตมาพอสังเขป 
4. ข�อความต0อไปนี้เป3นข�อความของเครื่องมือท่ีเป3นแบบสอบถาม ให�วิจารณ!ว0าถูกหรือ    

ผิดหลักเกณฑ!การสร�างอย0างไร ถ�าผิดให�แก�ไขให�ถูก 
4.1 ท0านชอบชมละครหลังข0าวภาคคํ่าประเภทใดบ�างและเวลาใด 
4.2 ท0านคิดว0าทุกคนควรเห็นด�วยกับความคิดเห็นของท0านใช0หรือไม0 
4.3 ท0านถูกห�ามไม0ให�แสดงความคิดของท0านใช0หรือไม0 
4.4 ท0านใช�ยาสีฟ'นชนิดนี้อยู0เสมอๆ 

5. จงเปรียบเทียบข�อดีและข�อจํากัดของการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�แบบสอบถามและ 
การสัมภาษณ! 
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บทที7่ 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช�ในการรวบรวมข�อมูล 
 

การวิจัยทางการศึกษานั้นเป�นกระบวนการค�นหาความรู�ความจริงท้ังในระดับข�อมูลเชิง
ประจักษ!และระดับข�อสรุป  ดังนั้นผู�วิจัยจะต�องสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัย
ดังกล+าวไว�ในบทท่ี 6 จะต�องมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช�ในรวบรวมข�อมูลการวิจัย เพ่ือให�ได�
ข�อมูลท่ีดีมีคุณค+าตามท่ีต�องการ และจําเป�นต�องใช�เครื่องมือท่ีเป�นมาตรฐาน มีคุณภาพหลายประการ
ประกอบกันตามคุณภาพของเกณฑ!ท่ีกําหนดไว�  เช+น คุณภาพดังต+อไปนี้ คุณภาพด�านระดับความยาก 
(เฉพาะข�อสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิงกลุ+มและข�อสอบความถนัด) อํานาจจําแนก (กรณีข�อสอบทุกประเภท
และกรณีเครื่องมือท่ีเป�นแบบมาตราส+วนประมาณค+า เม่ือต�องการเปรียบเทียบระหว+างกลุ+ม) ความ
เท่ียงตรงตามเนื้อหา (กรณีข�อสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิงกลุ+มและอิงเกณฑ!)  เม่ือทุกข�อท่ีมีคุณภาพตามท่ี
กล+าวข�างต�นมารวมกันเป�นฉบับ   เครื่องมือท้ังฉบับนั้นต�องมีคุณภาพในด�านความเท่ียงตรง และความ
เชื่อม่ัน  ดังนั้นในบทนี้จะได�นําเสนอวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือชนิดต+างๆ ท่ีผู�วิจัยจําเป�นต�องใช�
ในการพัฒนาเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 
คุณสมบัติบ!งช้ีคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวมข�อมูล 
 

คุณภาพเครื่องมือ เป�นคุณลักษณะท่ีบ+งชี้ถึงความสามารถของเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลเพ่ือการวิจัย  ดังนั้นการได�มาซ่ึงข�อมูลท่ีน+าเชื่อถือจึงจําเป�นต�องตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือก+อนนําไปใช�จริง   การหาคุณภาพของเครื่องมือ  เป�นกระบวนการท่ีทําให�ได�มาซ่ึงดัชนีหรือ
ตัวบ+งชี้ถึงคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลในการวิจัย  คุณสมบัติหรือดัชนีท่ีบ+งบอก
ถึงคุณภาพของเครื่องมือท่ีสําคัญได�แก+  ความเท่ียงตรง  ความเชื่อม่ัน  ความยาก  และอํานาจจําแนก  
ซ่ึงเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลแต+ละชนิดจะมีตัวบ+งชี้ถึงคุณภาพแตกต+างกันโดยการหา
คุณภาพของแบบทดสอบ  คุณภาพของแบบทดสอบท่ีสามารถหาดัชนีหรือตัวบ+งชี้มายืนยันระดับ
คุณภาพได�  ได�แก+  ความเท่ียงตรง  ความเชื่อม่ัน  ความยาก  และอํานาจจําแนกการหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม  ได�แก+  ความเท่ียงตรง  ความเชื่อม่ัน  และอํานาจจําแนกและแบบสัมภาษณ!และแบบ
สังเกต  ได�แก+  ความเท่ียงตรง  และความเชื่อม่ัน  
 จะเห็นว+าคุณสมบัติท่ีบ+งชี้ถึงคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยจะประกอบด�วย  ความ
เท่ียงตรงและความเชื่อม่ันเป�นหลัก  ส+วนอํานาจจําแนกนั้นจะใช�เฉพาะในกรณีของแบบทดสอบและ
แบบสอบถาม (เฉพาะท่ีเป�นแบบวัดคุณลักษณะส+วนบุคคล  เช+น  การวัดบุคลิกภาพ  แบบวัดเชาว!
อารมณ!  เป�นต�น  และความยากสามารถใช�ได�เฉพาะในกรณีแบบทดสอบเท+านั้น ซ่ึงประกอบด�วยดังนี้
(ไพศาล  วรคํา, 2550: 254-256 , สมประสงค!  เสนารัตน!, 2556: 87-89) 
 

1. ความเท่ียงตรง  หรือ ความตรง (Validity) 
 ความเท่ียงตรงของเครื่องมือทุกชนิดนั้นผู�วิจัยจะต�องหาคุณภาพและทําความเข�าใจต้ังแต+
ความหมายของความเท่ียง  ประเภท  และวิธีการหาคุณภาพดังนี้ 
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 ความเท่ียงตรง   หมายถึง ความถูกต�องแม+นยําของเครื่องมือในการวัดสิ่งท่ีต�องการจะวัด  
หรือความสอดคล�อง  เหมาะสมกับผลการวัดกับเนื้อเรื่อง  หรือเกณฑ!  หรือทฤษฏีเก่ียวกับลักษณะท่ี
มุ+งวัด  ความเท่ียงตรงจึงถือเป�นคุณสมบัติท่ีเก่ียวข�องกับคุณภาพด�านความถูกต�องของผลท่ีได�จากการ
วัด  หรือกล+าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ความเท่ียงตรงเป�นความใกล�เคียงกันระหว+างค+าท่ีวัดกับค+าท่ีแท�จริง  
ถ�าค+าท่ีวัดได�ใกล�เคียงกับค+าท่ีแท�จริง  ก็ถือว+าการวัดมีความเท่ียงตรงมากข้ึนเพียงนั้น  ความเท่ียงตรง
ของเครื่องมือจําแนกได� 3 ประเภท  ดังนี้ 

1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) หมายถึง  คุณสมบัติของ
เครื่องมือท่ีสามารถวัดได�ตรงตามเนื้อหาท่ีจะวัด  หรือเป�นดัชนีท่ีบ+งบอกว+าเนื้อหาของเครื่องมือหรือ
เนื้อหาของข�อคําถามวัดได�ตรงตามเนื้อหาของเรื่องท่ีต�องการวัด  ดังนั้นประเด็นสําคัญของความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจึงอยู+ ท่ีการเลือกใช�กลุ+มตัวอย+างเนื้อเรื่องท่ีเป�นตัวแทน (Representative 
sample ) ของมวลเนื้อเรื่องท่ีต�องการวัด  ว+าเป�นตัวแทนของเนื้อหาท้ังหมดและมีความเพียงพอ 
(Adequate) ต+อการวัดเนื้อเรื่องนั้นหรือไม+  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจึงอาศัย
กระบวนการตรวจสอบโดยกลุ+มผู�เชี่ยวชาญท่ีเป�นอิสระจากกัน  ช+วยพิจารณาตัวอย+างเนื้อเรื่องใน
เครื่องมือวัดว+ามีขอบเขตท่ีครอบคลุมและเป�นตัวแทนมวลเนื้อเรื่องท่ีต�องการวัดเพียงใดสําหรับ
เครื่องมือประเภททดสอบ  การสร�างแบบทดสอบให�มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหานั้น  ผู�วิจัยควรทําการ
วิเคราะห!เนื้อหาและพฤติกรรมท่ีต�องการวัดก+อน  โดยการสร�างผังข�อสอบจากตารางกําหนดลักษณะ
ข�อสอบ (Table of Specification) เช+น  ตารางวิเคราะห!หลักสูตร  เป�นต�น  จากนั้นจึงเขียนข�อสอบ
ตามผังข�อสอบนั้น  ซ่ึงเป�นแนวทางหนึ่งท่ีจะทําให�แบบทดสอบนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  จากนั้น
ก็นําเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญพิจารณา  เพ่ือให�เกิดความม่ันใจและสามารถหาดัชนีบ+งชี้ความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหาเครื่องมือได�การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล
สําหรับการวิจัยทุกประเภท  ไม+ว+าจะเป�นแบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ!  
สามารถหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาได�เช+นเดียวกัน  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีจะต�อง
ดําเนินการก+อนนําไปทดลองใช�  โดยการนํานิยามเชิงทฤษฏี  นิยามเชิงปฏิบัติการ  โครงสร�างของข�อ
คําถาม  (รวมท้ังคําตอบ  สําหรับกรณีท่ีกําหนดคําตอบให�ผู�ตอบเลือก)ให�ผู�เชี่ยวชาญพิจารณาความ
สอดคล�องระหว+างข�อคําถามกับประเด็นท่ีต�องการวัด  วัตถุประสงค!หรือนิยามศัพท!  ในแบบฟอร!ม
รายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือ  สําหรับจํานวนผู�เชี่ยวชาญท่ีจะทําให�การตรวจสอบความ
สอดคล�องควรจะมีต้ังแต+ 3 คนข้ึนไป  เพ่ือหลีกเลี่ยงความคิดเห็นท่ีแบ+งเป�น 2 ด�าน  ดังนั้นควรจะใช�
จํานวนผู�เชี่ยวชาญเป�นจํานวนค่ี  เช+น 3 คน 5 คน หรือ 7 คน เป�นต�น  ส+วนคุณสมบัติของผู�เชี่ยวชาญ
ท่ีจะต�องสอดคล�องกับสาขาวิชาของเครื่องมือท่ีต�องการตรวจสอบ  เช+น  ถ�าเป�นการวัดตัวแปรทาง
จิตวิทยาก็ควรมีผู� เชี่ยวชาญทางด�านจิตวิทยา  ผู� เชี่ยวชาญด�านการวัดและประเมินผล  และ
ผู�เชี่ยวชาญทางด�านภาษา  เป�นต�น  ซ่ึงจะสามารถประเมินความสอดคล�องและให�ข�อเสนอแนะ
เก่ียวกับเครื่องมือครบท้ังในส+วนของเนื้อหา  ลักษณะข�อคําถามและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช� 
  1.2 ความเท่ียงตรงเชิงเกณฑ*สัมพันธ*(Criterion-related Validity) เป�นความ
สอดคล�องสัมพันธ!กันระหว+างคะแนนจากเครื่องมือท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนกับเกณฑ!ภายนอก (Criterion) ท่ี
สามารถใช�วัดคุณลักษณะท่ีต�องการนั้นได�  เกณฑ!ภายนอกนี้อาจเป�นคะแนนจากแบบวัดอ่ืน  หรือ
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วิธีการอ่ืนๆท่ีวัดสภาพปfจจุบันหรือสภาพในอนาคตของกลุ+มตัวอย+างได�ตรงตามคุณลักษณะท่ีต�องการ
วัด  ความเท่ียงตรงตามเกณฑ!สัมพันธ!แบ+งออกเป�น 2 ประเภท คือ 
   1.2.1 ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ  หรือความเท่ียงตรงร!วมสมัย
(Concurrent Validity) หมายถึง  ความสอดคล�องสัมพันธ!ระหว+างคะแนนท่ีได�จากแบบวัดอ่ืนๆ ท่ี
กําหนดไว�ในช+วงเวลาเดียวกัน  หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีวัดสภาพปfจจุบันของกลุ+มตัวอย+าง  เช+น  การหา
ความเท่ียงตรงของแบบการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร!  ผู�วิจัยอาจใช�เกณฑ!สัมพันธ!จาก
วิธีการสังเกตการทําการทดลองของนักเรียน  ในชั้นเรียนมาในช+วงเวลาหนึ่ง  หากคะแนนท่ีผู�สอบได�
จากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร!  ให�ผลสอดคล�องสัมพันธ!กับเกณฑ! (ท่ีได�จากการ
สังเกต)  แสดงว+าแบบวัดนี้สามารถวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร!ได�ตรงตามสภาพปfจจุบัน  
ข้ันตอนในการหาความเท่ียงตรงเชิงสภาพอาจดําเนินการต+อไปดังนี้ 
    1.2.1.1 กําหนดเกณฑ!ภายนอกท่ีจะนํามาหาความสอดคล�อง
สัมพันธ!  เช+น  คะแนนพฤติกรรมท่ีต�องการวัดท่ีได�จากการสังเกต  หรือคะแนนจากแบบวัดอ่ืนท่ีมี
ความเท่ียงตรงอยู+แล�ว 
    1.2.1.2 นําเครื่องมือวัดท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนไปทดสอบกับกลุ+มตัวอย+าง
กลุ+มเดิม 
    1.2.1.3 หาค+าความสัมพันธ!ของคะแนนจากเครื่องมือวัดท่ีสร�าง
ข้ึนกับเกณฑ!ภายนอก 
    1.2.1.4  ตัดสินผลท่ีได�จากข�อ 3 ถ�ามีความสัมพันธ!กันสูง (มีค+า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!สูง) แสดงว+าเครื่องมือวัดท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนมีความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 
   1.2.2 ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ*(Predictive Validity) หมายถึง  
ความสามารถของเครื่องมือท่ีจะบ+งบอกผลท่ีวัดในขณะนั้นได�ถูกต�องตามสภาพท่ีแท�จริงในอนาคต  
โดยอาศัยความสัมพันธ!ระหว+างคะแนนของเครื่องมือกับคะแนนเกณฑ!สัมพันธ!ซ่ึงจะปรากฏในอนาคต  
เช+น  แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนท่ีสร�างข้ึนเพ่ือทํานายผลการเรียนในอนาคต   
ก็อาจใช�คะแนนเฉลี่ยสะสมปjสุดท�ายก็เป�นเกณฑ!สัมพันธ!  ซ่ึงการคํานวณหาความเท่ียงตรงเชิง
พยากรณ!นี้อาจต�องเสียเวลารอคอย  แนวทางหนึ่งท่ีไม+ทําให�เสียเวลาก็คือ  เลือกแบบทดสอบท่ีมี
ผู�สร�างไว�แล�ว  และมีความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ!สูงมาเป�นเครื่องมือเปรียบเทียบ  โดยนําเครื่องมือ
ดังกล+าวมาวัดกับกลุ+มตัวอย+าง  พร�อมกับแบบวัดท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน  แล�วหาความสัมพันธ!ระหว+าง
คะแนนระหว+างแบบวัดท้ังสองฉบับ  ข้ันตอนในการหาความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ!อาจดําเนินการได�
ดังนี้ 
    1.2.2 1  นิยามหรือกําหนดเกณฑ!  ซ่ึงต�องตรงกับพฤติกรรมท่ีจะ
พยากรณ!  เช+น  เกรดเฉลี่ย (GPA = Grade Point Average ) 
    1.2.2.2  สร�างแบบทดสอบท่ีจะใช�เป�นตัวพยากรณ!(predictor) 
นําไปทดสอบกับกลุ+มตัวอย+างท่ีศึกษา 
    1.2.2.3  รอจนกระท่ังพฤติกรรมท่ีต�องการพยากรณ!นั้นปรากฏ  
โดยพิจารณาจากเกณฑ! (Criterion) หรือนําแบบทดสอบท่ีวัดคุณลักษณะเดียวกันท่ีมีความเท่ียงตรง
เชิงพยากรณ!สูงมาทดสอบกับกลุ+มตัวอย+าง 
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    1.2.2.4  หาความสัมพันธ!ระหว+างคะแนนของแบบทดสอบท่ีใช�
เป�นตัวพยากรณ!ในข�อ 2 กับเกณฑ!ในข�อ 3 ถ�ามีความสัมพันธ!กันสูง  แสดงว+า แบบทดสอบนั้นมีความ
เท่ียงตรงเชิงพยากรณ! 
 การหาความเท่ียงตรงเชิงสภาพกับความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ!  จะมีกระบวนการท่ีคล�ายกัน
มาก  และเป�นการหาความสัมพันธ!เช+นเดียวกัน  แตกต+างกันตรงท่ีเวลาในการวัดเกณฑ!  กล+าวคือ  
หากวัดเกณฑ!พร�อมกับการทดลองใช�แบบวัดท่ีสร�างข้ึนจะเป�นความเท่ียงตรงเชิงสภาพ   หากวัดเกณฑ!
ในอนาคตจะเป�นความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ!  ส+วนการหาความสัมพันธ!ระหว+างคะแนนของแบบวัดท่ี
สร�างข้ึนกับคะแนนเกณฑ!  ท้ังกรณีของเกณฑ!ปfจจุบันและเกณฑ!ในอนาคต  จะใช�การหาค+า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!แบบเพียร!สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient)  

1.3   ความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏีหรือความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง  (Construct  
Validity) หมายถึงความสามารถของเครื่องมือท่ีสามารถวัดได�ตรงตามขอบเขต  หรือครบตาม
คุณลักษณะย+อยๆของสิ่งท่ีต�องการท่ีระบุไว�ในทฤษฏีเก่ียวกับคุณลักษณะนั้นๆซ่ึงโดยท่ัวไปตัวแปรท่ี
เป�นคุณลักษณะ (trait) มักจะมีโครงสร�างขององค!ประกอบในเชิงทฤษฏี  บางทีจึงถูกเรียกว+าความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง  การหาความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏีจึงนิยมใช�เครื่องมือการวัดตัวแปรคุณลักษณะ  
หรือตัวแปรแฝงท่ีมีการนิยามเชิงทฤษฏี เช+น เชาวน!ปfญญา เจตคติ  ความเชื่อ  ค+านิยม  เชาว!อารมณ! 
เป�นต�น  โดยคุณลักษณะเหล+านี้สังเกตโดยตรงไม+ได�  จะสังเกตได�เฉพาะผลท่ีเกิดข้ึนเท+านั้น  การ
ตรวจสอบความความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏีสามารถดําเนินการได�หลากหลายวิธี เช+น 

  1.3.1 วิธีตัดสินโดยผู�เชี่ยวชาญ  เป�นการให�กลุ+มผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบหรือ
ความเหมาะสมของทฤษฏีท่ีนํามาใช�  นิยาม  ผังข�อคําถามและคุณภาพของข�อคําถาม  ซ่ึงเป�น
หลักฐานเบื้องต�นท่ีนํามาใช�สนับสนุนความความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏี  ผู�วิจัยจึงต�องนําเสนอทฤษฏีและ
นิยามของคุณลักษณะท่ีต�องการวัด  ผังข�อคําถามของแบบวัดและแบบวัดนั้นต+อกลุ+มผู�เชี่ยวชาญ  เพ่ือ
ทําการตรวจสอบทฤษฏี  นิยาม  โครงสร�าง  องค!ประกอบของคุณลักษณะท่ีมุ+งวัดนั้นว+ามีความ
เหมาะสมสอดคล�องกับทฤษฏีอ่ืนอันเป�นท่ียอมรับกันท่ัวไปหรือไม+  เพียงไร  ผังข�อคําถามมีการ
ครอบคลุมและเป�นตัวแทนของคุณลักษณะท่ีต�องการวัดได�ดีเพียงไร  คุณภาพการเขียนข�อคําถามแต+
ละข�อเป�นไปตามผังข�อคําถามหรือไม+  และสามารถวัดได�ตรงกับคุณลักษณะท่ีต�องการวัดได�ดีเพียงไร  
ถ�าผู�เชี่ยวชาญมีความเห็นว+าข�อคําถามนั้นสามารถวัดคุณลักษณะท่ีต�องการวัดได� 80% ของความ
คิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท้ังหมด  แสดงว+าข�อคําถามนั้นใช�ได� 

  1.3.2 วิธีเปรียบเทียบคะแนนระหว+างกลุ+มรู�ชัด(Comparing the scores 
of known  groups) หากคุณลักษณะท่ีต�องการวัดนั้นมีความแตกต+างกันระหว+างกลุ+มบุคคลอย+าง
เห็นได�ชัด  หรือผู�วิจัยทราบแน+ชัดว+าคุณลักษณะท่ีต�องการวัดนั้นมีในกลุ+มบุคคลกลุ+มหนึ่ง  และไม+มีใน
กลุ+มบุคคลอีกกลุ+มหนึ่ง เช+น กลุ+มท่ีประสบความสําเร็จกับกลุ+มท่ีไม+ประสบความสําเร็จ  หรือกลุ+มท่ีมี
ประสบการณ!กับกลุ+มท่ีไม+มีประสบการณ!  เป�นต�น  การเปรียบเทียบคะแนนท่ีวัดได�ระหว+างกลุ+มท่ี
ทราบแน+ชัดแล�วว+ามีคุณลักษณะท่ีต�องการวัดแตกต+างกัน (Known groups) ก็จะเป�นหลักฐานส+วน
หนึ่งท่ีใช�สนับสนุนความความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏีได�  โดยถ�าเครื่องมือสามารถวัดคุณลักษณะท่ีสนใจ
นั้นได�จริง  ผลการวัดจะต�องมีความแตกต+างระหว+างกลุ+ม  การเปรียบเทียบคะแนนระหว+างกลุ+มนี้อาจ
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ใช�วิธีการหาสถิติ  เพ่ือทดสอบความแตกต+างระหว+างกลุ+ม  เช+น การทดสอบ (t-test) การวิเคราะห!
ความแปรปรวนหรือการทดสอบไคสแควร!  เป�นต�น 

  1.3.3 วิธีการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดลอง (Comparing the 
scores from an experiment) โดยท่ัวไปทฤษฏีต+างๆจะสามารถพยากรณ!หรือคาดการณ!ผลท่ีจะ
ตามมาจากปรากฏการณ!ใดๆได�  หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของการจัดกระทําตามการ
ทดลอง  จะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะท่ีต�องการศึกษานั้นระหว+างกลุ+มทดลอง  ก+อน
และหลังการได�จัดกระทํากับตัวแปรทดลองแล�ว  เช+น  ตามทฤษฏีคาดหมายไว�ว+า  คะแนนวิตกกังวล
ของบุคคลจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ!ท่ีเผชิญ  ถ�าสร�างสถานการณ!ให�เกิดความวิตกกังวลใน
ระดับต+างๆให�กับกลุ+มตัวอย+าง  แล�วใช�แบบวัดความวิตกกังวลก็น+าจะได�คะแนนความวิตกกังวลท่ี
ระดับต+างๆกันตามสถานการณ!ท่ีสร�างข้ึน  แบบวัดท่ีสามารถให�คะแนนการวัดได�สอดคล�องกับ
สถานการณ!ท่ีทดลองตามความคาดหมายของทฤษฏี  ก็จะมีความความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏี 

  1.3.4  วิธีวิเคราะห!เมตริกซ!ลักษณะหลากหลายวิธี  (Multi-trait Multi-
method Matrix: MTMM)เป�นการตรวจสอบความความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏีท่ีอาศัยการวิเคราะห!
ความสัมพันธ!ระหว+างการวัดหลายๆลักษณะ (Multi-trait) โดยใช�วิธีการวัดหลายๆวิธีหรือแบบวัด
หลายๆชุด (Multi-method) โดยมุ+งตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือหลายๆชุดในการวัด
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสนใจศึกษา  

1.3.5 วิธีวิเคราะห!องค!ประกอบ (Factor Analysis) ในกรณีท่ีคุณลักษณะท่ี 

ต�องการวัดมีโครงสร�างขององค!ประกอบย+อยๆตามทฤษฏี  หลักฐานอย+างหนึ่งท่ีสามารถนํามาใช�
สนับสนุนความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏีก็คือ  ความความเท่ียงตรงตามองค!ประกอบ (Factor Validity) ซ่ึง
เป�นคุณสมบัติของเครื่องมือวัดท่ีสามารถวัดได�ตรงตามองค!ประกอบท่ีต�องการวัด  การหาความ
เท่ียงตรงเชิงทฤษฏีในลักษณะของความเท่ียงตรงตามองค!ประกอบนี้  สามารถใช�เทคนิคการวิเคราะห!
องค!ประกอบ (Factor Validity)ซ่ึงเป�นเทคนิคทางสถิติสําหรับวิเคราะห!ความสัมพันธ!ระหว+างตัวแปร
ท่ีสังเกตค+าได�  เพ่ือหาลักษณะร+วมของกลุ+มตัวแปรเหล+านั้น  ลักษณะร+วมกันนี้เรียกว+าองค!ประกอบ 
(Factor) ดังนั้น  องค!ประกอบจึงเป�นลักษณะท่ีใช�อธิบายความผันแปรของกลุ+มตัวแปร   และเป�นตัว
แปรเชิงสมมติฐานท่ีไม+สามารถสังเกตได�โดยตรง  แต+ทฤษฏีจะเป�นตัวกําหนดลักษณะหรือโครงสร�างท่ี
เกิดจากการเกาะกลุ+มกันของตัวแปรสังเกตได�ท่ีมีความสัมพันธ!สูง  การวิเคราะห!องค!ประกอบจะทําให�
ได�หลักฐานสนับสนุนความเท่ียงตรงเชิงทฤษฏีว+า 1) แบบวัดนั้นสามารถวัดลักษณะได�สอดคล�องกับ
โครงสร�างทางทฤษฏีของลักษณะท่ีต�องการวัดเพียงไร  หรือวัดองค!ประกอบร+วมได�ตรงตามลักษณะท่ี
ต�องการวัดเพียงไร   การวิเคราะห!องค!ประกอบนั้นมี 2 แบบดังนี้การวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) การวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) 
 

  2. อํานาจจําแนก (Discrimination power)  คือ ความสามารถของเครื่องมือในการจําแนก
บุคคลออกเป�นกลุ+ม เช+น กลุ+มเก+ง- กลุ+มอ+อน  กลุ+มรอบรู�- กลุ+มไม+รอบรู� กลุ+มผ+านเกณฑ!-กลุ+มไม+ผ+าน
เกณฑ! ท่ีวัดแล�วสามารถแบ+งลักษณะของผู�ถูกวัดออกได�ชัดเจน 
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  3. ความยาก  (Difficulty)  คือ  สัดส+วนท่ีแสดงว+าข�อสอบนั้นมีคนทําถูกมากหรือน�อย ถ�ามี
คนทําถูกมากก็เป�นข�อสอบง+ายถ�ามีคนทําถูกน�อยก็เป�นข�อสอบยาก เครื่องมือท่ีมีค+าความยากอยู+
ระหว+าง .20 ถึง .80 ใช�ในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือแบบทดสอบความถนัดก็ได�ท่ีเป�น
ข�อสอบในระบบอิงกลุ+ม 
  4. ความเช่ือม่ันหรือความเท่ียง (Reliability) คือ คุณสมบัติของเครื่องมือท่ีวัดได�ผลคงท่ี
แน+นอน ไม+ว+าวัดก่ีครั้ง เม่ือไร ท่ี ไหน ถ�าสิ่งท่ีวัดคงท่ีเปรียบได�กับไม�เมตรจะวัดก่ีครั้งก็ได�ความยาวเท+า
เดิม  สามารถประมาณค+าความเชื่อม่ันได�หลายวิธี ดังนี้ 
   4.1 การหาค+าความเชื่อม่ันแบบความคงท่ีทําได�โดยวิธีการวัดซํ้า คือ ใช�เครื่องมือชุด
เดิมวัดผู�ถูกวัดสองครั้งในเวลาห+างกันพอสมควรแล�วนําผลการวัดท้ังสองครั้งมาหาความสัมพันธ!กัน ถ�า
ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!มีค+าสูงแสดงว+ามีความเชื่อม่ันสูง 
   4.2 การหาค+าความเชื่อม่ันแบบเท+าเทียม ทําได�โดยวิธีใช�เครื่องมือท่ีมีลักษณะ
คู+ขนาน ไปวัดผู� ถูกวัดกลุ+มเดียวกันพร�อมกันหรือเวลาใกล�เคียงกันแล�วนําผลท้ังสองชุดมาหา
ความสัมพันธ!กันถ�าค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!มีค+าสูงแสดงว+ามีความเชื่อม่ันสูง 
   4.3 การหาความเชื่อม่ันแบบความสอดคล�องภายใน เป�นวิธีท่ีใช�วัดครั้งเดียวนําค+ามา
หาความสอดคล�องกันระหว+างผลการวัดรายข�อหรือความเป�นเอกพันธ!ของเนื้อหารายข�อ โดยสามารถ
ประมาณค+าความเชื่อม่ันได�หลายวิธี เช+น วิธีแบ+งครึ่ง วิธีของคูเดอร!-ริชาร!ดสัน วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของคอนบราค และวิธีความแปรปรวนของฮอยท! เป�นต�น  
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

 ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจะมีการตรวจสอบอยู+ 2 ส+วน คือ การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือเป�นรายข�อ (การหาค+าความเท่ียงตรง  ความยาก และอํานาจจําแนก) และการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือท้ังฉบับ (การหาค+าความเท่ียงตรง  ความเชื่อม่ัน) ในท่ีนี้จะกล+าวถึงวิธีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือท่ีนิยมใช� เช+น แบบทดสอบ จําแนกออกเป�นแบบทดสอบแบบอิงกลุ+ม 
แบบทดสอบอิงเกณฑ!  และแบบสอบถามท่ีเป�นแบบมาตราส+วนประมาณค+า การสังเกต และการ
สัมภาษณ!  โดยมีรายละเอียดดังต+อไปนี้ (ไพศาล วรคํา, 2550–259, สมประสงค!  เสนารัตน!, 2556: 
90-109) 
 

 1. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
        ถ�าจะกล+าวถึงการวิเคราะห!คุณภาพแบบทดสอบก็ต�องกล+าวถึงแบบทดสอบท่ีนิยม

นํามาวิเคราะห!มากท่ีสุด คือ แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ซ่ึงกําหนดการตรวจให�คะแนน ตอบถูกได� 1 
ตอบผิดได� 0 คะแนน การท่ีนิยมนําแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมาวิเคราะห!มีเหตุผลว+าเป�นข�อสอบท่ี
สามารถวัดได�ครอบคลุมหลักสูตรและวัดพฤติกรรมต+างๆ ด�านพุทธิพิสัยได�ตามท่ีต�องการ สามารถเก็บ
ไว� ใช�ได�หลายครั้ง คุ�มค+ากับการลงทุนและสามารถนํามาวิเคราะห!และปรับปรุงแก�ไขเพ่ือให�มีคุณภาพ
ดี การวิเคราะห!ข�อสอบจึงมีประโยชน! ดังนี้ 
   1. ทําให�ได�แบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงและมีความเชื่อม่ันในการนําไปใช� 
   2. ทําให�ทราบคุณภาพของข�อสอบรายข�อเก่ียวกับความยาก และระดับ
ความสามารถในการจําแนกคนเก+งออกจากคนอ+อน หรือ จําแนกคนรู�กับคนไม+รู�ออกจากกันได� 
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   3. ทําให�การสอบมีมาตรฐานได�ผลตรงกับสิ่งท่ีต�องการวัดและเชื่อม่ันได�ซ่ึง
จะนําไปสู+การพัฒนา หรือปรับปรุงการศึกษาท่ีตรงประเด็น 
 สรุปได�ว+า การวิเคราะห!คุณภาพแบบทดสอบ  คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของ
ข�อสอบรายข�อ และความเหมาะสมของแบบทดสอบท้ังฉบับท่ีสร�างข้ึนว+าเป�นไปตามเกณฑ!ท่ีกําหนด
หรือไม+ เพ่ือทําให�ได�แบบทดสอบท่ีดีมีคุณภาพช+วยให�การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  
โดยต�องอาศัยวิธีการวิเคราะห!คุณภาพท่ีนักวิชาการได�เสนอไว�ซึ่งมีหลากหลายวิธี   
 

  วิธีการวิเคราะห!คุณภาพแบบทดสอบ เป�นวิธีการวิเคราะห!คุณภาพของแบบทดสอบท้ังราย
ข�อรายฉบับซ่ึงการวิเคราะห!จะข้ึนกับชนิดของแบบทดสอบ  และในท่ีนี้จะกล+าวถึงวิธีการวิเคราะห!ท่ีใช�
กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีจําแนกเป�น 2 กลุ+ม ได�แก+ แบบทดสอบ   แบบอิงกลุ+ม 
และแบบอิงเกณฑ! ตามลําดับต+อไป และดังแสดงในตารางท่ี 7. 1   

ตารางท่ี 7. 1 วิธีการวิเคราะห!หาคุณภาพของแบบทดสอบแบบอิงกลุ+มและแบบอิงเกณฑ! 
 

แบบทดสอบอิงกลุ+ม แบบทดสอบอิงเกณฑ! 
1. การวิเคราะห!คุณภาพข�อสอบ  
แบบท่ี 1 รายข�อเฉพาะตัวถูก  
     - ความยาก (Difficulty) 
     - อํานาจจําแนก (Discrimination) 
แบบท่ี 2 รายข�อทุกตัวเลือก 
    - ความยาก (Difficulty) 
    - อํานาจจําแนก (Discrimination) 
    - ประสิทธิภาพตัวลวง  

1. การวิเคราะห!คุณภาพข�อสอบ 
    แบบท่ี 1 ค+าอํานาจจําแนกจากผลการสอบ
สองครั้ง เช+น  ดัชนีเอส  (Sensitivity Index) 
    แบบท่ี 2 ค+าอํานาจจําแนกจากผลการสอบ
ครั้งเดียว เช+น ดัชนีบี (B-Index) 

2. การวิเคราะห!คุณภาพแบบทดสอบ 
- ความเท่ียงตรง 
      -  IOC 
      -  CVI 
- ความเชื่อม่ัน มีหลายวิธี ได�แก+  
       วิธีสอบซํ้า 
       วิธีใช�แบบวัดคู+ขนาน  
       วิธีแบ+งแบบวัดครึ่งฉบับ 
       วิธีของคูเดอร!-ริชาร!ดสัน 
       วิธีของครอนบาค 

2. การวิเคราะห!คุณภาพแบบทดสอบ 
- ความเท่ียงตรง 
- ความเชื่อม่ัน มีหลายวิธี ได�แก+ 
      วิธีของคาร!เวอร! 
      วิธีของลิวิงสตัน 
      วิธีของโลเวท 
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1. การวิเคราะห*คุณภาพรายข�อ 

1.1 การวิเคราะห*คุณภาพรายข�อของแบบทดสอบแบบอิงกลุ!ม 
  การวิเคราะห!คุณภาพรายข�อสอบของแบบทดสอบแบบอิงกลุ+ม มีท้ังการวิเคราะห!
รายข�อความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  ค+าความยาก  ค+าอํานาจจําแนก เฉพาะตัวถูก และการวิเคราะห!ราย
ข�อทุกตัวเลือก ซ่ึงจะกล+าวรายละเอียดตามลําดับ 
 
   1.1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดแบบอิงกลุ!ม 
             การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหามีดังนี้ (สมประสงค!  เสนารัตน!, 
2556: 90-91) 
    1.1.1.1 นิยามตัวแปรหรือคุณลักษณะท่ีต�องการวัด จากการ
วิเคราะห!เนื้อหาและจุดมุ+งหมายของหลักสูตร 

1.1.1.2 เขียนข�อสอบตามนิยามเนื้อหาท่ีต�องการวัด นําเสนอ 
นิยามศัพท!  ตารางกําหนดพฤติกรรมบ+งชี้ 

1.1.1.3 ให�ผู�เชี่ยวชาญการตรวจสอบความสอดคล�องระหว+าง 
ข�อสอบกับนิยามเนื้อหาท่ีต�องการวัด (นักวิจัยจะต�องส+งนิยามเนื้อหาและข�อสอบพร�อมเฉลยไปให�
ผู�เชี่ยวชาญ) ควรจะมีต้ังแต+ 3 คนข้ึนไป  เพ่ือหลีกเลี่ยงความคิดเห็นท่ีแบ+งเป�น 2 ด�าน  ดังนั้นควรจะ
ใช�จํานวนผู�เชี่ยวชาญเป�นจํานวนค่ี  เช+น 3 คน 5 คน หรือ 7 คน เป�นต�น  ส+วนคุณสมบัติของ
ผู�เชี่ยวชาญท่ีจะต�องสอดคล�องกับสาขาวิชาของเครื่องมือท่ีต�องการตรวจสอบ  เช+น  ถ�าเป�นการวัดตัว
แปรทางจิตวิทยาก็ควรมีผู�เชี่ยวชาญทางด�านจิตวิทยา  ผู�เชี่ยวชาญด�านการวัดและประเมินผล  และ
ผู�เชี่ยวชาญทางด�านภาษา  เป�นต�น  ซ่ึงจะสามารถประเมินความสอดคล�องและให�ข�อเสนอแนะ
เก่ียวกับเครื่องมือครบท้ังในส+วนของเนื้อหา  ลักษณะข�อคําถามและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช�โดย
ผลการตรวจสอบความสอดคล�องของผู�เชี่ยวชาญมี 2 แบบ ได�แก+ 
         1.1.1.3.1 เกณฑ!การให�คะแนนเป�นแบบ +1,0 และ -1 
ผู�เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล�องและให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับเครื่องมือคือ 
    ให�คะแนน +1  เม่ือแน+ใจว+าข�อสอบข�อนั้นวัดได�สอดคล�องกับเนื้อหาวิชาและ
จุดประสงค!การเรียนรู� 
    ให�คะแนน 0  เม่ือไม+แน+ใจว+าข�อสอบข�อนั้นวัดได�สอดคล�องกับเนื้อหาวิชาและ
จุดประสงค!การเรียนรู� 
    ให�คะแนน -1  เม่ือแน+ใจว+าข�อสอบข�อนั้นวัดไม+สอดคล�องกับเนื้อหาวิชาและ
จุดประสงค!การเรียนรู� 
     1.1.1.3.2  เกณฑ!การให�คะแนนเป�นแบบมาตราส+วน
ประมาณค+า 5,4,3,2,และ1ผู�เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล�องและให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับเครื่องมือ
คือ 
    ให� 5  คะแนน หมายถึง ข�อสอบข�อนั้นวัดไม+สอดคล�องกับเนื้อหาวิชาและจุดประสงค!
การเรียนรู�มากท่ีสุด 
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                          ให�  4   คะแนน  หมายถึง  ข�อสอบข�อนั้นวัดไม+สอดคล�องกับเนื้อหาวิชา 
และจุดประสงค!การเรียนรู�มาก 

       ให�  3   คะแนน  หมายถึง  ข�อสอบข�อนั้นวัดไม+สอดคล�องกับเนื้อหาวิชา 
และจุดประสงค!การเรียนรู�ปานกลาง 

       ให�  2   คะแนน  หมายถึง  ข�อสอบข�อนั้นวัดไม+สอดคล�องกับเนื้อหาวิชา 
และจุดประสงค!การเรียนรู�น�อย 

       ให�  1  คะแนน  หมายถึง  ข�อสอบข�อนั้นวัดไม+สอดคล�องกับเนื้อหาวิชา 
และจุดประสงค!การเรียนรู�น�อยท่ีสุด 

1.1.1.4 นําผลการตรวจสอบของผู�เชี่ยวชาญมาคํานวณหาดัชนีท่ีบ+งบอกถึงความ 
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาซ่ึงคํานวณได�จากความสอดคล�องระหว+างประเด็นท่ีต�องการวัดกับข�อคําถามท่ีสร�าง
ข้ึน  ดัชนีนี้ เรียกว+า ดัชนีความสอดคล�องระหว+างข�อคําถามกับวัตถุประสงค!(Item-Objective 
Congruence  Index : IOC ) โดยแปลงระดับความสอดคล�องเป�นคะแนนดังนี้และหาดัชนีความ
สอดคล�องได�จาก 

      IOC  =
N

R∑    

    เม่ือ R แทน  คะแนนของผู�เชี่ยวชาญ 
     ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนผู�เชี่ยวชาญ 
     N แทน  จํานวนของผู�เชี่ยวชาญ 
 

1.1.1.5 เกณฑ!ในการคัดเลือกข�อคําถามนั้น  พิจารณาจากเสียงส+วนใหญ+ของ 
ผู�เชี่ยวชาญเห็นว+าสอดคล�อง  ก็ถือว+าข�อคําถามนั้นมีความเท่ียงตรงเชิง เลือกข�อคําถามท่ีมีความ
สอดคล�อง IOC ต้ังแต+  .50 ข้ึนไปสําหรับแบบให�คะแนน +1, 0 และ -1 และความสอดคล�อง IOC 
ต้ังแต+  3.51 ข้ึนไปสําหรับแบบให�คะแนน 5,4,3,2,และ 1 การนําเสนอความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาใน
รายงานการวิจัย  นอกจากการนําเสนอดัชนีความสอดคล�อง  (IOC) ของข�อคําถามแต+ละข�อแล�ว  
ผู�วิจัยควรระบุคุณสมบัติของผู�เชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบเครื่องมือ เช+น  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ!การ
ทํางาน  ผลงานทางวิชาการ  เป�นต�น  โดยคุณสมบัติเหล+านี้จะต�องสอดคล�องกับสาขาวิชาของ
เครื่องมือท่ีต�องการตรวจสอบ 
 
 1.1.2  การหาความยาก  มีวิธีการดังนี้  
 ความยาก  (Difficulty)  หมายถึง  สัดส+วนระหว+างจํานวนผู�ตอบข�อสอบข�อนั้นถูกต+อ
จํานวนผู�สอบท้ังหมด ใช�สัญลักษณ!ตัว p มาจากคําว+า Proportion หรือ Percentage ค+า p ท่ี
เหมาะสมอยู+ในช+วง .20 ถึง .80  (สมนึก  ภัททิยธนี , 2549: 146) 

 สูตรท่ีใช�คํานวณค+าความยากของตัวถูก 
+

= R R

n

H L
Pi

2
   



บทท่ี 7 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูล 

150 

 

 สูตรท่ีใช�คํานวณค+าความยากของตัวลวง  
+

= C C

n

H L
Pc

2
   

 เม่ือ 
i

P  แทน  ค+าความยากรายข�อของตัวถูก 
  

C
P  แทน  ค+าความยากของตัวลวงนั้น 

  
R

H  แทน  จํานวนคนกลุ+มสูงตอบถูกข�อนั้น 
  

R
L  แทน  จํานวนคนกลุ+มตํ่าตอบถูกข�อนั้น 

  
C

H  แทน  จํานวนคนกลุ+มสูงตอบตัวลวงนั้น 
  

C
L  แทน  จํานวนคนกลุ+มตํ่าตอบตัวลวงนั้น 

  n แทน  จํานวนคนกลุ+มใดกลุ+มหนึ่ง 
 

 ความยากมาตรฐาน (Delta) แทนด�วยสัญลักษณ!  ∆ ความยากมาตรฐานเป�นความยากท่ี 
แปลงค+าให�อยู+ในรูปของคะแนนมาตรฐานจึงมีหน+วยเท+ากัน ทําให�สามารถเปรียบเทียบกันได� และ
นํามาหาค+าเฉลี่ยได�ของข�อสอบท้ังฉบับได� ทําได�จากสูตร ดังนี้  

  ∆ = 4Z +13    

 เม่ือ ∆ แทน  ค+าความยากมาตรฐาน 
  Z แทน  ค+าความยาก (p) ท่ีถูกแปลงมาเป�นคะแนนมาตรฐานซี  
 ถ�าข�อสอบข�อนั้นมีค+า ∆  น�อย (ตัวถูก) แสดงว+า ข�อสอบข�อนั้นง+าย 
 ถ�าข�อสอบข�อนั้นมีค+า ∆  มาก (ตัวถูก) แสดงว+า ข�อสอบข�อนั้นยาก  
 ถ�าข�อสอบข�อบั้นมีค+า ∆  = 13 (ตัวถูก) แสดงว+า ข�อสอบข�อนั้นมีค+าความยากเฉลี่ย 
ปานกลางพอดี (ซ่ึงตรงกับค+า P = .50) 
 

 1.1.3  การหาค!าอํานาจจําแนก (Discrimination: r) มีวิธีการดังนี้  
 อํานาจจําแนก  คือ  ผลต+างระหว+างสัดส+วนของจํานวนคนตอบถูกในกลุ+มสูงและกลุ+มตํ่า
กับจํานวนคนในกลุ+มสูงหรือกลุ+มตํ่า ค+า r ท่ีเหมาะสมคือ .20 ข้ึนไป ถ�าค+า r เข�าใกล� 1.00 ข�อสอบนั้น
ยิ่งมีอํานาจจําแนกสูง ถ�าค+า r ยิ่งเข�าใกล� .00 ข�อสอบนั้นมีอํานาจจําแนกน�อย ถ�าค+า r =.00 ข�อสอบ
นั้นไม+มีอํานาจจําแนก (จํานวนคนในกลุ+มสูงกับคนในกลุ+มตํ่าตอบข�อนั้นถูกเท+ากัน) และถ�าค+า r เป�น
ลบแสดงว+าจํานวนคนในกลุ+มตํ่าตอบข�อนั้นถูกมากกว+าจํานวนคนในกลุ+มสูง จึงเป�นข�อสอบท่ีใช�ไม+ได� มี
สูตรท่ีใช�คํานวณและเกณฑ!ท่ีใช�พิจารณา ดังนี้ (สมนึก  ภัททิยธนี, 2549: 146 - 151)   

 สูตรท่ีใช�คํานวณค+าอํานาจจําแนกของตัวถูก    
−

= R R

i

H L
r

n
   

 สูตรท่ีใช�คํานวณค+าอํานาจจําแนกของตัวลวง 
  

−
= C C

C

L H
r

n
   

 เม่ือ 
i

r  แทน  ค+าอํานาจจําแนกรายข�อของตัวถูก 
  

C
r  แทน  ค+าอํานาจจําแนกของตัวลวงนั้น 
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 ซ่ึงกระบวนการในการหาค+าความยากและค+าอํานาจจําแนกแบบอิงกลุ+มมีนักวิชาการได�
เขียนไว�จํานวนมากแต+ในท่ีนี้จะนําเสนอตามกระบวนการข้ันตอนการหา และตัวอย+างดังนี้ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545: 81-84) 
 

ข้ันตอนการหาค!าความยากและค!าอํานาจจําแนกแบบอิงกลุ!ม 
การวิเคราะห!ข�อสอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงกลุ+ม  และแบบทดสอบความถนัด     

มีจุดมุ+งหมายเพ่ือทราบระดับความยาก  กับอํานาจจําแนก  แบบทดสอบท่ีจะนํามาวิเคราะห!ต�องเป�น
แบบเลือกตอบท่ีถือการตอบถูกให� 1 คะแนน  ตอบผิดให� 0  คะแนน  นําแบบทดสอบท่ีจะวิเคราะห!
ไปทดสอบกับผู�ท่ีเรียนเรื่องนั้นจบแล�ว  (กรณีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิงกลุ+ม)  หรือกลุ+มตัวอย+าง
ของประชากรท่ีมุ+งใช�แบบทดสอบนั้นวัด  (กรณีแบบทดสอบความถนัด)  ตรวจให�คะแนนเป�นรายข�อ  
แล�วรวมคะแนนทุกข�อ  จากนั้นดําเนินการวิเคราะห!ตามลําดับต+อไปนี้ 

1.  เรียงกระดาษคําตอบจากผู�ท่ีได�คะแนนสูงสุดลงไปถึงผู�ท่ีได�คะแนนตํ่าสุด 
2.  แบ+งกลุ+มสูงกลุ+มตํ่า  กลุ+มละ  27%  ของผู�เข�าสอบท้ังหมด  โดยเอา 0.27  ไปคูณ

จํานวนผู�เข�าสอบ เช+น ถ�าผู�เข�าสอบ  80 คน  27% ของ 80 คน = 0.27 x 80 = 21.6  คิดเป�นจํานวน
เต็มได�  22 คน  ดังนั้นจะมีกลุ+มสูงและกลุ+มตํ่ากลุ+มละ 22  คน  กลุ+มสูงก็คือกลุ+มคนท่ีได�คะแนนสูงสุด  
22 คน  และกลุ+มตํ่าก็คือกลุ+มคนท่ีได�คะแนนตํ่าสุด  22 คน  กรณีนับมาได�ถึงคนท่ี 22 แล�วมีคนได�
คะแนนซํ้ากันก็เลือกเอากระดาษคําตอบของคนใดคนหนึ่งโดยวิธีสุ+ม 

3.  ในแต+ละข�อนับจํานวนคนตอบถูกในกลุ+มสูง (HR) และจํานวนคนตอบถูกในกลุ+มตํ่า 
(LR) 

4.  คํานวณหาระดับความยาก และอํานาจจําแนกของแต+ละข�อจากสูตรดังกล+าว
ข�างต�น  ดังแสดงในตัวอย+าง  7.1 
 

ตัวอย!างท่ี  7.1  จากการหาจํานวนคนในกลุ+มสูงและกลุ+มตํ่าท่ีตอบถูกในแต+ละข�อ  กลุ+มสูงมี  
22  คน  เท+ากันกับกลุ+มตํ่า  ผลปรากฏดังนี้   

 
ข�อท่ี 1 2 3 4 5 6 

จํานวนคนกลุ+มสูงตอบถูก (HR) 19 21 10 15 18 14 
จํานวนคนในกลุ+มตํ่าท่ีตอบถูก (LR) 11 1 18 6 14 9 
ระดับความยาก  (p) .68 .50 .64 .48 .73 .52 
อํานาจจําแนก (r) .36 .90 -.36 .41 .18 .23 
วิจารณ!ค+า (p) และ(r)   ใช�ได� ใช�ได� ใช�

ไม+ได� 
ใช�ได� ใช�

ไม+ได� 
ใช�ได� 

 
 จากผลการวิเคราะห!จํานวนข�อสอบท้ังหมด  6  ข�อ  มีข�อท่ีอยู+ในเกณฑ!มาตรฐาน

กล+าว คือ  ค+า p  อยู+ระหว+าง .20  ถึง .80  ค+า r ต้ังแต+  .20  ถึง 1.00  จํานวน 4  ข�อ  คือข�อท่ี 1  2 
4  และ 6 ข�อท่ีจะต�องตัดท้ิงไม+นํามาวัด หรือจะต�องนําไปปรับปรุงมี  2  ข�อ คือ ข�อ 3 และ 5 
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ข�อ 3  ถึงแม�จะมีระดับความยากเหมาะสม  คือ  .64   แต+อํานาจจําแนกเป�นลบ  ท้ังนี้
เนื่องจากกลุ+มตํ่าตอบข�อนี้ ถูก 18 คน มากกว+ากลุ+มสูงซ่ึงตอบถูกเพียง 10 คน ข�อนี้สมควรตัดท้ิง 

ข�อ 5  ระดับความยากเหมาะสม  คือ  .73   แต+อํานาจจําแนก คือ .18  ไม+ถึง  .20  ถึงแม�ว+า
ค+าระดับความยากจะเข�าเกณฑ!คือ  .73  จึงนับว+าเป�นข�อสอบท่ียังไม+ได�มาตรฐานสมควรตัดท้ิง  หรือ
ทําการปรับปรุง 
 จากตัวอย+างจะเห็นว+า ข�อสอบข�อใดคนตอบถูกมีจํานวนมากๆ ค+า p  ยิ่งเข�าใกล� 1.00 
หมายความว+าข�อสอบข�อนั้นง+าย ในทํานองเดียวกันข�อสอบใดคนตอบถูกมีจํานวนน�อยๆ ค+าp ก็ยิ่งเข�า
ใกล� .00 หมายความว+าข�อสอบข�อนั้นยาก ในการสอบจึงพิจารณาค+าความยากพอเหมาะคือค+า p อยู+
ในช+วง .20 ถึง .80  
 ส+วนค+าอํานาจจําแนกข�อสอบข�อใดมีคนกลุ+มสูงตอบถูกจํานวนมากกว+าคนกลุ+มตํ่า(ดูจาก
−

R R
H L ) ค+า  r  ยิ่งเข�าใกล� 1.00 หมายความว+าข�อสอบข�อนั้นมีความสามารถจําแนกคนเรียนเก+ง
ออกจากคนเรียนอ+อนหรือมีอํานาจจําแนกดีหรือสูง  ในทํานองเดียวกันข�อสอบข�อใดคนกลุ+มสูงตอบ
ถูกมีจํานวนน�อยกว+าคนกลุ+มตํ่า (ดูจาก −

R R
H L ) ค+า r ยิ่งเข�าใกล� .00 หมายความว+าข�อสอบข�อนั้นมี

อํานาจจําแนกไม+ดีหรือตํ่า  ค+า r ท่ีใช�ได�จะมีค+า .20  ข้ึนไป 
 ในการพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับคุณภาพข�อสอบแต+ละข�อจึงใช�ท้ังค+า p  และค+า r ร+วมกัน
เช+น  ถ�า ค+า p = .20  เข�าเกณฑ!   และค+า r =.40  เข�าเกณฑ!เช+นกัน   จึงคัดไว�    
          ค+า p = .00  ไม+เข�าเกณฑ! และค+า r = .00 ไม+เข�าเกณฑ!เช+นกัน จึงคัดออก หรือปรับปรุง  
          ค+า p =. 10  ไม+เข�าเกณฑ! และค+า r = .20 เข�าเกณฑ! จึงอาจคัดออกหรืออาจคัดไว�เพ่ือ
ปรับปรุงก็ได�  เป�นต�น 

เกณฑ!พิจารณาค+าความยากและค+าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบท่ีมีตัวเลือกท่ีเป�น “ตัวถูก”         
และ “ตัวลวง”   ดังแสดงในตารางท่ี 7.2  และ  ตารางท่ี  7.3   
 
ตารางท่ี 7.2   เกณฑ!พิจารณาค+าความยากและค+าอํานาจจําแนกของตัวเลือกท่ีเป�น “ตัวถูก” 
 

ค+าความยากของตัวถูก (p) ค+าอํานาจจําแนกของตัวถูก (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 

ค+อนข�างยาก 
ปานกลาง 

ค+อนข�างง+าย 
ง+าย 

ง+ายมาก 

เป�นค+าลบ 
.00 

.01 ถึง .09 

.10 ถึง .19 

.20 ถึง .29 

.30 ถึง .50 
.51 ถึง 1.00 

จําแนกกลับ ใช�ไม+ได� 
จําแนกไม+ได� 

ตํ่า 
ค+อนข�างตํ่า 
ค+อนข�างสูง 

สูง 
สูงมาก 
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ตารางท่ี 7.3  เกณฑ!พิจารณาค+าความยากและค+าอํานาจจําแนกของตัวเลือกท่ีเป�น “ตัวลวง” 
 

ค+าความยากของตัวถูก (p) ค+าอํานาจจําแนกของตัวถูก (r)  

.00 ถึง .04 

.05 ถึง .09 

.10 ถึง .30 

.31 ถึง .50 
.51 ถึง 1.00 

 
 

ใช�ไม+ได� 
พอใช� 
ใช�ได� 
พอใช� 

ใช�ไม+ได� 
 
 

เป�นค+าลบ 
.00 

.01 ถึง .04 

.05 ถึง .09 

.10 ถึง .30 
.31  ถึง .50 
.51 ถึง 1.00 

จําแนกกลับ ใช�ไม+ได� 
จําแนกไม+ได� 
ตํ่า ใช�ไม+ได� 

พอใช� 
ใช�ได� 
พอใช� 

ใช�ไม+ได� 

 
1.2   การวิเคราะห*คุณภาพรายข�อของแบบทดสอบอิงเกณฑ* 

   แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ! (Criterion Referenced Test) สร�างข้ึนโดยแนวคิดการ
เรียน เพ่ีอรอบรู�ตามวัตถุประสงค!การเรียนท่ีผู�สอนกําหนดไว�ในแต+ละรายวิชาหรือรายบทเรียน แบบ
วัดอิงเกณฑ! แม�จะเป�นข�อท่ีง+ายหรือยากก็ไม+ถือว+าเป�นเรื่องสําคัญ ถ�าทุกคนตอบถูกหมดก็แสดงว+า
บรรลุตามวัตถุประสงค! ของการเรียนการสอนนับว+าเป�นสิ่งท่ีดีเป�นอุดมการณ!ของการสอน มีวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545:90,ล�วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2543:197) 
   1.2.1 ความยาก   การวิเคราะห!ค+าความยากของข�อสอบแบบวัดอิงเกณฑ!ข้ึนอยู+กับ
พฤติกรรมท่ีต�องการวัด ถ�าพฤติกรรมนั้นยากข�อสอบก็จะยากด�วย ถ�าพฤติกรรมง+ายข�อสอบก็จะง+าย
ด�วย ขณะเดียวกันเม่ือวัดออกมาแล�วก็ไม+ต�องการเปรียบเทียบกันภายในกลุ+มว+าใครเก+งใครอ+อน แต+
ต�องการทราบว+ารู�และไม+รู�อะไร ค+าความยาก ข�อสอบของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ!ไม+ควรกําหนดไว� 
เพราะถือว+าจุดมุ+งหมายเชิงพฤติกรรมในเนื้อหาวิชานั้นจะเป�นตัวกําหนดค+าความยากง+ายในตัวของมัน
เองการสร�างแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ!โดยท่ัวไปไม+หาค+าความยากรายข�อ แต+ถ�าต�องการก็จะมี
ประโยชน!กรณีท่ีต�องการเรียงข�อสอบตามระดับความยากใช�สําหรับตรวจสอบระดับความสามารถของ
ผู�เรียนโดยก+อนเรียนค+า p ควรจะน�อยกว+า .40  และ หลังเรียนค+า p ควรจะมากกว+า .75   ดังนั้น 
การคํานวณค+าความยากจึงทําได�จากสูตรเดียวกันกับการหาค+าความยากข�อสอบของแบบทดสอบแบบ
อิงกลุ+ม  
  1.2.2 อํานาจจําแนก    การวิเคราะห!ค+าอํานาจจําแนกของข�อสอบแบบทดสอบ
แบบอิงเกณฑ!เป�นความสามารถของข�อสอบในการจําแนกกลุ+มผู�รอบรู� (หรือสอบผ+านเกณฑ!) กับกลุ+มผู�
ไม+รอบรู� (หรือสอบไม+ผ+านเกณฑ!) กลุ+มผู�รอบรู�คือกลุ+มท่ีได�คะแนนมากกว+าหรือเท+ากับคะแนนเกณฑ!
หรือคะแนนจุดตัดการวิเคราะห!คุณภาพแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ!ท่ีเป�นการวิเคราะห!รายข�อ จึง
มุ+งเน�นการวิเคราะห!เพ่ือหาค+าอํานาจจําแนกของข�อสอบรายข�อเพียงอย+างเดียว ซ่ึงมีหลายวิธีแต+ในท่ีนี้
จะกล+าวถึง 2 วิธี ได�แก+ การหาค+าอํานาจจําแนกจากผลสอบครั้งเดียว และจากผลสอบสองครั้ง แต+ละ
วิธีมีรายละเอียด ดังนี้ 
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   1.2.2.1 การหาค!าอํานาจจําแนกจากผลการสอบครั้งเดียว (หลังเรียน) 
             เป�นวิธีท่ีเสนอโดยเบรนแนน (Brennan, 1974) คํานวณจากผล
การสอบหลังเรียนเพียงครั้งเดียว แล�วคํานวณค+าความยากโดยใช�วิธีการคล�ายกับวิธีการวิเคราะห!ค+า
ความยากของข�อสอบอิงกลุ+ม และคํานวณค+าอํานาจจําแนกโดยใช�ดัชนี บี (B-Index) ใช�สูตร ดังนี้ 

การหาค+าอํานาจจําแนก  กรณีตัว ถูก  B = −
1 2

U L

n n
       

  
 เม่ือ B แทน  ค+าอํานาจจําแนกของข�อสอบ (ตัวถูก) 
  

1
n  แทน  จํานวนคนรอบรู� (หรือสอบผ+านเกณฑ!) 

  
2

n  แทน  จํานวนคนไม+รอบรู� (หรือสอบไม+ผ+านเกณฑ!) 
  U แทน จํานวนคนรอบรู� (หรือสอบผ+านเกณฑ!) ท่ีตอบถูก  
  L แทน  จํานวนคนไม+รอบรู� (หรือสอบไม+ผ+านเกณฑ!) ท่ีตอบถูก  

          

การหาค+าอํานาจจําแนก  กรณีตัวลวง       
12 n

U

n

L
B −=  

          
  เม่ือ B แทน  ค+าอํานาจจําแนกของข�อสอบ (ตัวลวง) 
   

1
n  และ 

2
n ดูสูตรกรณีตัวถูก 

   U แทน จํานวนคนรอบรู� (หรือสอบผ+านเกณฑ!) ตอบตัวลวงนั้น 
   L แทน  จํานวนคนไม+รอบรู� (หรือสอบไม+ผ+านเกณฑ!) ตอบตัวลวงนั้น 
 
เกณฑ*ท่ีใช�แปลความหมาย 
 ค+าอํานาจจําแนก (B) ท้ังตัวถูกและตัวลวง ยังคงใช�เกณฑ!เดียวกับค+า r  ในการวิเคราะห! 
ข�อสอบแบบอิงกลุ+ม (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556:92) คือข�อสอบท่ีเหมาะสมในกรณีตัวถูก ควรมีค+าดัชนี 
B ต้ังแต+  +.20 ข้ึนไป สําหรับตัวลวงควรมีต้ังแต+ .05 ถึง .50 หรืออาจใช�เกณฑ!การพิจารณาตัวถูก 
ดังนี้ 
 +1.00        จําแนกผู�รอบรู�-ไม+รอบรู� ได�ถูกต�องทุกคน 
  .50 ถึง .99    จําแนกผู�รอบรู�-ไม+รอบรู�ได�ถูกต�องเป�นส+วนใหญ+  
 .20 ถึง .49     จําแนกผู�รอบรู�-ไม+รอบรู� ได�ถูกต�องเป�นบางส+วน 
 .00 ถึง .19     จําแนกผู�รอบรู�-ไม+รอบรู� ได�ถูกต�องน�อยมาก หรือไม+ถูกต�อง 
           ติดลบ           จําแนกผู�รอบรู�-ไม+รอบรู� ผิดพลาด หรือตรงข�ามกับความจริง 
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ข้ันตอนในการวิเคราะห!  การวิเคราะห!หาอํานาจจําแนกแบบ B มีวิธีดําเนินการดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 นําข�อสอบแบบอิงเกณฑ!ไปทดสอบกับนักเรียนท่ีเรียนจบเรื่องท่ีจะวัด 
 ข้ันท่ี 2 ตรวจให�คะแนนข�อสอบแต+ละข�อ และรวมคะแนนของทุกข�อ  
 ข้ันท่ี 3 ใช�จุดตัดหรือคะแนนเกณฑ!ตัดสินการผ+าน-ไม+ผ+าน (Minimum Pass Level:MPL) 
แบ+งผู�สอบออกเป�นผู�รอบรู� (สอบผ+านเกณฑ!) กับผู�ไม+รอบรู� (สอบไม+ผ+านเกณฑ!) 
 ข้ันท่ี 4 นับจํานวนผู�รอบรู� (

1
n ) และผู�ไม+รอบรู� (

2
n ) 

 ข้ันท่ี 5 แต+ละข�อนับจํานวนผู�รอบรู�ท่ีตอบถูก (U) และจํานวนผู�ไม+รอบรู�ท่ีตอบถูก (L) 
 ข้ันท่ี 6 คํานวณค+าความยากและหาค+าอํานาจจําแนกตามสูตร  
 ข้ันท่ี 7 นําค+าท่ีคํานวณได�ไปแปลความหมายตามเกณฑ!  

ตัวอย!างท่ี  7.2  ผลการสอบของนักเรียนจํานวน 10 คน จากแบบวัดฉบับหนึ่งมีจํานวน 10 ข�อ ใช�
เกณฑ! ตัดสินผ+าน 80 % ปรากฏผลตังตารางท่ี 7.4   
 
ตารางท่ี  7. 4   ตัวอย+างการวิเคราะห!ค+าอํานาจจําแนกของข�อสอบโดยใช�ดัชนี B 
 

กลุ+ม ชื่อ ข�อท่ี 1 ข�อท่ี 2 ข�อท่ี 3 ... รวม 
รอบรู� 1.นิว 

2.หนิง 
3.หนุน 
4.หนัง 
5.นุ+น 
6.นิ่ม 

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 … - 
ไม+รอบรู� 7.ใหม+ 

8.เก+ง 
9.แก�ว 
10.แดน 

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 ไม+มีอํานาจจําแนก สูง ใช�ไม+ได� ... - 
 
 

 ตัวอย+างคํานวณ ข�อ 1  B = −
6 4

4 4
= .00    ข�อ 2   B  = −

6 2

6 4
 --- = .50 
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 จากตัวอย+างดังกล+าว ข�อ 2 มีค+าอํานาจจําแนก (B =.50) เข�าเกณฑ! (คือต้ังแต+ .20 ข้ึนไป) 
ส+วนข�อ 1 ไม+มีอํานาจจําแนก (B=.00) เพราะจํานวนคนท่ีตอบถูกของท้ังสองกลุ+มเท+ากันจึงไม+มีอํานาจ
จําแนกคนท้ังสองกลุ+มนี้ออกจากกันได� และข�อ 3 ค+าอํานาจจําแนกใช�ไม+ได� (B = -.25)  
เพราะค+าติดลบเนื่องจากคนกลุ+มไม+รอบรู�มีจํานวนตอบถูกมากกว+ากลุ+มรอบรู� 
 1.2.2.2  การหาค!าอํานาจจําแนกจากผลสอบสองครั้ง (ก+อนเรียนและหลังเรียน) 
       เป�นวิธีท่ีเสนอโดย คริสปjนและเฟลด!ลูเซน (Kryspin and Feldluson) เรียกว+า ดัชนี 
S (Index of Sensitivity Index) เป�นดัชนีความไว เป�นการตรวจสอบประสิทธิภาพในการจําแนก 
ความสามารถของผู�เรียนระหว+างก+อนเรียนกับหลังเรียน ถ�าผู�เรียนมีความสามารถมากกว+าก+อนเรียน
แสดงว+าการเรียนการสอนนั้นเป�นไปอย+างมีประสิทธิภาพ ใช�สูตร ดังนี้                                       

การหาค+าอํานาจจําแนก  กรณีตัวถูก      
N

RR
S

prepost −=  

 เม่ือ  S แทน ค+าอํานาจจําแนก หรือความไวของข�อสอบ (ตัวถูก) 
  postR  แทน จํานวนคนหลังสอนตอบถูก  
  

pre
R  แทน จํานวนคนก+อนสอนตอบถูก 

  N  แทน  จํานวนผู�เข�าสอบท้ังหมด   
 

การหาค+าอํานาจจําแนก  กรณีตัวลวง       
N

RR
S

postpre −=                                    

 เม่ือ S แทน ค+าอํานาจจําแนก หรือความไวของข�อสอบ (ตัวลวง) 
  

pre
R  แทน จํานวนคนก+อนสอนตอบตัวลวงนั้น 

  postR  แทน จํานวนคนหลังสอนตอบตัวลวงนั้น    
  N  แทน  จํานวนผู�เข�าสอบท้ังหมด 
 
เกณฑ*ท่ีใช�แปลความหมาย 
 ค+าอํานาจจําแนก (S) ท่ีคํานวณได�ท้ังตัวถูกและตัวลวงจะมีค+าต้ังแต+ -1.00 ถึง +1.00  
การแปลความหมายค+าดัชนี S ตามกรณี (ค+าดัชนี S ต+างกับค+าอํานาจจําแนก r ซ่ึงเป�นดัชนีท่ีชี้ให�เห็น
ว+าข�อสอบข�อนั้น สามารถจําแนกคนกลุ+มสูงออกจากคนกลุ+มตํ่าได�มากน�อยเท+าใด) เกณฑ!ท่ีใช�พิจารณา
ท้ังตัวถูกและตัวลวง อาจใช�เกณฑ!เดียวกับค+า r ในแบบทดสอบแบบอิงกลุ+มก็ได� เนื่องจากเป�นสูตรท่ี
ดัดแปลงมาจากการวิเคราะห!ข�อสอบของแบบทดสอบแบบอิงกลุ+ม ดังนี้ 
  1)   กรณีตัวถูก ใช�เกณฑ!เดียวกับค+า r ในแบบทดสอบแบบอิงกลุ+ม คือข�อท่ีดีควรมีค+า
ดัชนี S ต้ังแต+ .20 ข้ึนไป ถ�าค+า S  เป�นบวกใกล� +1.00 หมายถึง การเรียนการสอนบรรลุตาม
วัตถุประสงค!การเรียนรู� ก+อนเรียนผู�เรียนไม+มีความรู� หลังเรียนแล�วมีความรู�ตามท่ีต้ังไว� แต+ถ�าค+า S 
เป�นลบใกล�  -1.00 หมายถึง ก+อนเรียนผู�เรียนมีความรู� แต+หลังเรียนแล�วกลับไม+มีความรู�เลย หรืออาจ
ใช�เกณฑ! ดังนี้ 
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   -1.00 ถึง .00   เป�นข�อสอบท่ีใช�ไม+ได� ควรตัดท้ิง 
   .00 ถึง .19      เป�นข�อสอบท่ีไม+ดี ควรตัดท้ิง  
   .20 ถึง .79      เป�นข�อสอบท่ีพอใช� 
   .80 ข้ึนไป       เป�นข�อสอบท่ีดีหาได�ในเชิงปฏิบัติ 
 
  2)  กรณีตัวลวง การพิจารณาค+าดัชนี S ให�ถือหลักในการสอบหลังเรียน ดังตารางท่ี 7.5 
 
 

ตารางท่ี 7.5  เกณฑ!การแปลความหมายค+าอํานาจค+าดัชนี S (กรณีตัวลวง) ข�อสอบของแบบทดสอบ
แบบอิงเกณฑ! กรณีสอบสองครั้ง 
 

ค+าดัชนี S ตัวลวง แปลผล เหตุผล (ถือหลักในการสอบหลังเรียน) 

.00 ใช�ได� เป�นตัวลวงท่ีไม+มีคนเลือกตอบเลยหรือตอบจํานวนน�อย 

.01 ถึง 1.00            
(ค+าเป�นบวก) 

ใช�ได� เป�นตัวลวง ท่ี มีจํ านวนคนตอบก+อนสอนมีมากกว+ า    
หลังสอน 

-.01 ถึง -1.00          
(ค+าเป�นลบ) 

ใช�ไม+ได� เป�นตัวลวงท่ีมีจํานวนคนตอบหลังสอนมีมากกว+าก+อน
สอนถือว+า เป�นตัวลวงท่ีไม+ดีต�องตัดออกหรือปรับปรุง
แก�ไข 

  
 
  มีข้ันตอนการวิเคราะห!อํานาจจําแนกค+าดัชนี S  ตามข้ันตอนและตัวอย+าง  ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1  ทําการสอบผู�เรียนก+อนเรียน (Pre- test) เม่ือเรียนจบแล�วให�ทําการสอบหลังเรียน 
(Post- test) ด�วยแบบทดสอบชุดเดิมซ่ึงต�องสอดคล�องกับจุดประสงค!ของการเรียนการสอนทุกข�อ 
 ข้ันท่ี 2 ตรวจกระดาษคําตอบ นับจํานวนผู�ท่ีตอบถูกในแต+ละข�อ (กรณีหาค+าของตัวถูก) 
และท่ีตอบแต+ละตัวเลือกในแต+ละข�อ (กรณีหาค+าของตัวลวง) ตามกรณี จําแนกก+อนเรียนและ 
หลังเรียน 
 ข้ันท่ี 3   คํานวณค+าอํานาจจําแนก และแปลผลตามเกณฑ! 
 
 
ตัวอย!างท่ี   7.3  รายละเอียดการหาค+าอํานาจจําแนกดัชนี  S (กรณี หาค+าของตัวถูก)   แสดงข�อมูล
ในตารางท่ี 7.6  
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ตารางท่ี 7.6  ตัวอย+างการวิเคราะห!ค+าดัชนี  S   (กรณี หาค+าของตัวถูก) 
 

ชื่อ – สกุล 
ข�อท่ี 1 ข�อท่ี 2 ข�อท่ี 3 ข�อท่ี 4 

ก+อน หลัง ก+อน หลัง ก+อน หลัง ก+อน หลัง 
1.ช�าง 
2.กระแต 
3.กระรอก 
4.กระต+าย 
5.เสือ 
6.สิงห! 

1 
0 
1 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
1 
1 
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 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

รวมผู�ตอบถูก 2 3 3 3 2 5 4 6 
S .17 .00 .50 .33 

ผลพิจารณาค+า S ใช�ไม+ได� ใช�ไม+ได� ใช�ได� ใช�ได� 
 
 จากตารางท่ี 7.6  ตัวอย+างดังกล+าว  ข�อ 3 และ ข�อ 4  มีอํานาจจําแนก (S = .50 และ .33) 
เข�าเกณฑ! มีค+ามากกว+า .20  ข้ึน  ส+วน ข�อ 1 และข�อ 2  ไม+มีค+าอํานาจจําแนก ( S=.17และ.00)               
ไม+เข�าเกณฑ!คือค+าน�อยกว+า  .20  
  สรุปได�ว+า  การหาค+าอํานาจจําแนกข�อสอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง
แบบทดสอบแบบอิงกลุ+ม และแบบทดสอบอิงเกณฑ! ทําได�หลายวิธีแตกต+างกันไป แต+ก็น+าสังเกตว+า
การหาค+าอํานาจจําแนกตามวิธีต+าง ๆ แม�จะเป�นข�อเดียวกัน วิเคราะห!จากข�อมูลเดียวกัน โดยท่ัวไปจะ
ให�ค+าไม+ตรงกัน เช+น วิธีของ Brennan ผู�ใช�จุดตัดแตกต+างกันก็จะทําให�ได�ค+าท่ีไม+ตรงกันได� การ
วิเคราะห!จากผลการวัดจากนักเรียนเพียงห�องเดียวอาจเกิดปfญหาหาค+าอํานาจจําแนกไม+ได� เม่ือผล
การวัดไม+มีความแปรปรวนหรือมีความแปรปรวนน�อยมาก โดยแต+ละคนล�วนได�คะแนนสูงหรือตํ่า การ
หาค+าอํานาจจําแนกข�อสอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังแบบทดสอบแบบอิงกลุ+ม
และแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ!ยังนํามาใช�กับข�อสอบของแบบวัดความถนัดได�ด�วย 

2. การวิเคราะห*คุณภาพรายฉบับ 
การวิเคราะห!แบบทดสอบรายฉบับ ของแบบทดสอบแบบอิงกลุ+มและแบบทดสอบแบบ     

อิงเกณฑ! เป�นการวิเคราะห!เก่ียวกับความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ัน ซ่ึงจะกล+าวรายละเอียดตามลําดับ
ต+อไป (บุญชม  ศรีสะอาด,2545: 87-96 ,สมประสงค!  เสนารัตน!, 2556: 93-96) 
   2.1. การวิเคราะห*แบบทดสอบรายฉบับของแบบทดสอบแบบอิงกลุ!ม 
   2.1.1 ความเช่ือม่ัน (Reliability)  เป�นการหาความสัมพันธ!ระหว+าง
คะแนนการสอบแต+ละครั้งว+ามีความคงท่ีหรือไม+  การหาค+าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแบบอิงกลุ+ม 
มีวิธีท่ีนิยมใช� 4 วิธี ดังนี้ 
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   2.1.1.1 วิธีวัดซํ้า (Test-Retest Method) เป�นการหาความ
เชื่อม่ันแบบคงท่ีของคะแนน (Stability Reliability) ใช�ในกรณีท่ีผลการสอบอยู+ในมาตราอันตรภาค 
(Interval Scale ทําได�โดยนําแบบวัดชุดเดียวกันไปทดสอบกับนักเรียนกลุ+มหนึ่ง 2 ครั้ง ใน
สถานการณ!ท่ีเหมือน ๆ กัน ระยะเวลาห+างกัน พอสมควร (ประมาณ 1- 4 สัปดาห!) นําคะแนน ท้ัง 2 
ชุดนั้นไปหาค+าความเชื่อม่ันโดยใช�สูตรการหา สัมประสิทธิ์สหพันธ!อย+างง+ายของเพียร!สัน หรือบางครั้ง
ก็เรียกว+า ค+าสัมประสิทธิ์ความคงท่ี (Coefficient of Stability) ถ�าค+าท่ีคํานวณได�สูงแสดงว+าแบบวัด
นั้นมีความเชื่อม่ันสูง ซ่ึงค+าความเชื่อม่ันท่ียอมรับได�ใช�ท่ี .75 ข้ันไป (กรมวิชาการ, 2545:69) ปfญหา
การหาความเชื่อม่ันโดยวิธีนี้ คือ ช+วงห+างเวลาสอบในแต+ละครั้ง ถ�าไม+ห+างกันมากก็จะทําให�ผู�สอบจํา
ข�อสอบได� จะทําให�ค+าความเชื่อม่ันสูง ถ�าเว�นระยะการสอบห+างกันมาก เป�นไปได�ว+าผู�สอบมีโอกาสได�
เรียนรู�เพ่ิมข้ึนซ่ึงทําให�ได�ผลสอบท้ังสองครั้งแตกต+างกันมากทําให�ได�ค+าความเชื่อม่ันตํ่าโดยใช�สูตร  
(พวงรัตน!   ทวีรัตน!, 2543: 129) ดังนี้ 

      rXY =
�∑���	∑�∑�

���∑�	�	(∑�)	���∑�	�	(∑�)	� 

เม่ือ  rxy แทน  ความเชื่อม่ันแบบวัด 
  X แทน  คะแนนสอบครั้งท่ี 1 (กรณีใช�วิธีสอบซํ้า) หรือคะแนนสอบจาก
    ข�อสอบชุดท่ี 1 (กรณีใช�แบบวัดคู+ขนาน) หรือคะแนนสอบจาก 
             ข�อสอบครึ่งแรก (กรณีใช� แบบวัดครึ่งฉบับ) 
  Y แทน  คะแนนสอบครั้งท่ี 2 (กรณีใช�วิธีสอบซํ้า) หรือคะแนนสอบจาก
    ข�อสอบชุดท่ี 2 (กรณีใช�แบบวัดคู+ขนาน) หรือคะแนนสอบจาก 
             ข�อสอบครึ่งหลัง (กรณีใช� แบบวัดครึ่งฉบับ) 
  n แทน  จํานวนผู�เข�าสอบท้ังหมด 
 
ตัวอย!างท่ี  7.4  แสดงการหาค+าความเชื่อม่ันจากข�อมูลในตารางท่ี 7.7 
 
ตารางท่ี  7.7  ตัวอย+างข�อมูลผลการสอบครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 เพ่ือคํานวณค+าความเชื่อม่ัน 
 

คนท่ี ครั้งท่ี 1 (X) ครั้งท่ี 2 (Y) X2 Y2 XY 
1 
2 
3 
4 
5 

8 
5 
8 
7 
8 

7 
6 
9 
8 
9 

64 
25 
64 
49 
64 

49 
36 
81 
64 
81 

56 
30 
72 
56 
72 

รวม ∑X = 36 ∑Y = 39 ∑X� = 266 ∑Y� = 311 ∑XY = 286 
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จากสูตร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!แบบเพียร!สัน   rXY =
�∑���	∑�∑�

��∑�	�	(∑�)	��∑�	�	(∑�)	� 

 

   แทนค+า rXY = 
�(���)�	(��)(��)

���(���)�	(��)	���(���)�	(��)	� = 0.76 

 

 แสดงว+าแบบทดสอบฉบับนี้มีความเชื่อม่ันเท+ากับ 0.76 
 
 
 2.1.1.2  วิธีแบบทดสอบคู!ขนาน (Parallel forms Method) โดยใช�แบบวัด 2 ชุด 
ท่ีมีลักษณะคู+ขนานกันกล+าวคือ จํานวนข�อเท+ากัน วัดในเนื้อหาเดียวกัน ความยากและอํานาจจําแนก 
เท+า ๆ กัน จึงเป�นเรื่องยากท่ีจะสร�างเครื่องมือวัดให�คู+ขนานได� นําไปวัดกับนักเรียนกลุ+มหนึ่งเพียงครั้ง
เดียวใช�สูตรเช+นเดียวกับวิธีวัดซํ้า (Test-Retest Method)  

       2.1.1.3 วิธีแบ!งแบบทดสอบครึ่งฉบับ (Split-Half Method) วิธีนี้สามารถ
ป�องกันความคลาดเคลื่อนจากการวัดได� เช+น ความแตกต+างเวลาท่ีใช�สอบ การคํานวณค+าความเชื่อม่ัน
วิธีนี้ทําได�โดยนํา แบบวัดไปวัดกับนักเรียนกลุ+มหนึ่งเพียงครั้งเดียว การตรวจให�คะแนนจะตรวจทีละ
ครึ่งฉบับจะได�คะแนน 2 ชุด (ตรวจให�คะแนนทีละครึ่งฉบับ อาจจะตรวจแบบข�อค่ี-ข�อคู+ หรือแบบครึ่ง
แรก-ครึ่งหลัง ตามลักษณะการสร�างแบบวัดนั้น) นําคะแนน 2 ชุดนี้ คํานวณใช�สูตรเช+นเดียวกับวิธี
สอบซํ้า (Test-Retest Method) แต+ค+าความเชื่อม่ันท่ีได�จะเป�นค+าความเชื่อม่ันของข�อสอบเพียงครึ่ง
ฉบับ ฉะนั้น จึงต�องนํามาปรับขยายให�เต็มฉบับ โดยใช�สูตรของสเปjยร!แมน บราวน! (Spearman 
Brown) (ล�วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 213) ดังนี้ 

    
1

2

1

2

2r

r
1 r

=
+

                      

  
 r แทน  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเต็มฉบับ 
 

1/2
r  แทน  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบครึ่งฉบับ 

 ตัวอย!างท่ี 7.5  ถ�าค+าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบครึ่งฉบับ เท+ากับ .76 คํานวณหาค+า

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเต็มฉบับ แทนค+าจากสูตรได�  86.0
75.1

50.1

75.01

75.02
==

+
=

x
r  ได�ค+า

ความเชื่อม่ันของแบบวัดฉบับนี้เท+ากับ .86   

 
                         2.1.1.4  วิธีของคู เดอร*-ริชาร*ดสัน  (Kuder-Richardson Method) 
ดําเนินการสอบเพียงครั้งเดียว ด�วยแบบวัดฉบับเดียว บางครั้งก็เรียกว+าการหาความคงท่ีภายใน 
(Internal Consistency) แบบวัดท่ีใช�ต�องเป�นประเภทตอบถูกได� 1 คะแนน ตอบผิดได� 0 คะแนน 
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การคํานวณโดยสูตร KR2Oมีข�อตกลงว+า ค+าความยากแต+ละข�อต�องไม+แตกต+างกันมากนักหรือมีค+า
ใกล�เคียงกัน ข�อสอบอย+างน�อย 20 ข�อ และข�อสอบแต+ละข�อจะต�องมีลักษณะเป�นเอกพันธ! 
(Homogeneity)   คือวัดคุณลักษณะเดียวร+วมกัน ใช�สูตรดังนี้ (พวงรัตน! ทวีรัตน!, 2543:130)  
 

   KR20 =  











−

−
∑

2S

pq
1

1k

k   

   

   KR 21 = 
( )

2

k X k X
1

k 1 ks

− − −  
 

   
 
 เม่ือ  KR 20 หรือ KR21 แทน  ค+าความเชื่อม่ันแบบวัด 
    K แทน  จํานวนข�อสอบ  
    P  แทน  สัดส+วนของผู�ตอบถูกข�อนั้น ๆ  
    q  แทน  สัดส+วนของผู�ตอบผิด (1-p) 
    X  แทน  ค+าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบ  
    2

s  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ  
    x∑ แทน  ผลรวมคะแนนท้ังหมด  
    n แทน   จํานวนคะแนนท้ังหมด 
 ตัวอย!างท่ี  7.6 จากตารางแสดงรายละเอียดการตอบข�อสอบจํานวน 6 ข�อ ของผู�เรียน
จํานวน 10 คน ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเท+ากับ 3.60 และส+วนเบี่ยงเบนท้ังฉบับเท+ากับ 2.88 ให�หาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใช�สูตร K-R20 และK-R21 (แสดงข�อมูลในตารางท่ี 7.8) 
  

  แทนค+าสูตร    K-R20 = � �
���� �1 −

�.��
(�.��)	�   =  1 

 

 ดังนั้น  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบฉบับนี้ท่ีคํานวณด�วย K-R20  เท+ากับ  1 

 

                    แทนค+าสูตร   K-R 21 = � �
���� �1 −

�.��(���.��)
�(�.��)	 �=  0.98 

 

 ดังนั้น  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบฉบับนี้ท่ีคํานวณด�วย K-R21เท+ากับ 0.98 
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ตารางท่ี 7.8  แสดงตัวอย+างข�อมูลประกอบการหาค+าความเชื่อม่ันวิธีของคูเดอร!-ริชาร!ดสัน 

  
ผู�เรียน 

คนท่ี 
ข�อท่ี  

1 2 3 4 5 6  
1 0 1 1 1 0 1  
2 0 0 0 0 0 0  
3 1 0 1 1 1 0  
4 1 1 1 1 1 1  
5 0 0 1 0 0 0  
6 0 0 1 1 1 0  
7 1 1 0 1 0 0  
8 1 0 1 1 1 0  
9 0 0 0 0 1 0  
10 1 1 1 1 1 1  
pi 0.50 0.4 0.7 0.7 0.6 0.3  
qi 0.50 0.6 0.3 0.3 0.4 0.7  

Pi qi 0.25 0.24 0.24 0.21 0.24 0.21 ∑p�q� = 1.39 
 
 จากตารางท่ี 7.8  แสดงตัวอย+างจะเห็นว+าการหาค+าความเชื่อม่ันโดยใช�สูตรKR21 ค+าตํ่า
กว+าการใช�สูตร KR20 ท่ีเป�นเช+นนี้เพราะ KR21 เป�นสูตรท่ีดัดแปลงมาจาก KR20 และใช�ค+าเฉลี่ยท้ังฉบับ
แทนค+า pq โดยถือว+าข�อสอบแต+ละข�อมีความยากเท+ากัน แต+โดยแท�จริงแล�วข�อสอบแต+ละข�อไม+
เป�นไปตามนี้ ทําให�มีความคลาดเคลื่อน มากกว+าสูตร KR20 จึงควรให�ใช�สูตร KR20 อย+างไรก็ตามจะ  
พบว+าความเชื่อม่ันโดยใช�สูตร KR21 ทําได�ง+ายและสะดวกกว+าสูตร KR20 จึงมักเรียกว+าวิธีลัด (Short-
Cut Method) 
 
   2.2  การวิเคราะห*แบบทดสอบรายฉบับของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ* 
การหาความเชื่อม่ันของแบบวัดอิงเกณฑ! เป�นการตรวจสอบความสอดคล�องในการจําแนกคนท่ีรอบรู�
กับคนท่ีไม+รอบรู� การตรวจสอบมีหลายวิธีในท่ีนี้จะเสนอ 2 วิธี ท่ีพบเห็นการใช�ท่ัวไป(บุญชม ศรี
สะอาด, 2545: 94-96, ไพศาล วรคํา, 2550: 269-283) 
  2.2.1 วิธีตรวจหาความสอดคล�องในการจําแนก  ผู�รอบรู� (สอบผ+าน) และผู�ไม+
รอบรู� (สอบ ไม+ผ+าน) ทําได� 2 วิธี คือ 1) ใช�แบบวัดคู+ขนาน และ 2) ใช�แบบวัดฉบับเดียวสอบซํ้า      
ใช�สูตรของคาร!เวอร! (Carver Method) สวามีนาทาน แฮมเบิลตัน และอัลจิน+า (Swaminathan, 
Hambleton and Algina) เสนอวิธีหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบบแบบอิงเกณฑ! โดยใช�นิยามของ
ความเชื่อม่ันในรูปเดียวกันกับคาร!เวอร! แต+การหาความเชื่อม่ันโดยวิธีนี้จะละเอียดกว+า เพราะทําการ
หักความสอดคล�องท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญ ซ่ึงอาจไปปนกับความสอดคล�องจริง อันเป�นเหตุให�ค+าความ
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เชื่อม่ันท่ีคํานวณได�สูงกว+าท่ีเป�นจริงค+าสหสัมพันธ!ในวิธีนี้ คือ ค+าสัมประสิทธิ์แคปป�า (K) ของโคเคน
นั่นเอง 

   
cc
r a c / n= +       

  เม่ือ 
cc

r  แทน  ความเชื่อม่ันของแบบวัด 
   a แทน  จํานวนคนท่ีสอบผ+านท้ังฉบับ ก (หรือสอบครั้งท่ี 1) 
     และฉบับ ข (หรือสอบครั้งท่ี 2) 
   C  แทน  จํานวนคนท่ีสอบไม+ผ+านท้ังฉบับ ก (หรือสอบครั้งท่ี 1) 
     และฉบับ ข (หรือสอบครั้งท่ี 2) 
   n แทน  จํานวนคนสอบท้ังหมด (หรือ a+b+c+d) 
 
ตัวอย+างท่ี 7.7  แสดงตัวอย+าง ผลการสอบแบบวัดอิงเกณฑ!แบบคู+ขนาน 2 ฉบับ ฉบับละ 20 ข�อ   

ผู�สอบ 10   คน  คะแนนจุดตัด 10  คะแนน จงหาค+าความเชื่อม่ันของแบบวัด 
 
ผู�สอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
คะแนนฉบับ ก 
คะแนนฉบับ ข 

8 
10 

13 
10 

15 
16 

11 
12 

14 
15 

9 
12 

10 
10 

8 
8 

10 
9 

9 
7 

 ข้ันตอนการคํานวณ 

 ข้ันท่ี 1 จัดข�อมูลลงในตารางได� ดังนี้ ฉบับ ก  และฉบับ ข  

ฉบับ ก 
ฉบับ ข 

สอบผ+าน สอบไม+ผ+าน 
สอบผ+าน 

สอบไม+ผ+าน 
5(a) 
2 

1 
2(c) 

 
 ข้ันท่ี 2  แทนค+าจากสูตร 

cc
r  = a + c / n ได� 

cc
r = 5 + 2 / 10  = 0.70  ดังนั้น ได�ค+า

ความเชื่อม่ันของแบบวัดฉบับนี้เท+ากับ 0.70 
 
 4.2.2  การตรวจหาความคล�องของคะแนนแต+ละคนท่ีแปรปรวนจากคะแนนจุดตัด
โดยใช�แบบวัด 1 ฉบับ ทําการวัดครั้งเดียว ซ่ึงมีวิธีคํานวณหลายวิธี แต+ในท่ีนี้จะกล+าวถึง 2 วิธี คือ  
  4.2.2.1 วิธีของลิวิงสตัน (Livingston Method) สูตร (ล�วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2543: 236) ดังนี้  
  

  สูตร 
( )

( )

2 2

tt

cc 2 2

r s X c
r

s X c

−
=

−
                (7.17)  
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       เม่ือ 
cc

r  แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ! 
   

tt
r  แทน ความเชื่อม่ันของแบบวัดคํานวณโดยวิธี KR20หรือ KR21 

   2

s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนสอบ 
   X  แทน คะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบ 
   C  แทน คะแนนเกณฑ!ผ+าน 

 ตัวอย!างท่ี 7.8  แบบทดสอบฉบับหนึ่งมี 10 ข�อ เกณฑ!ผ+าน 8 ข�อข้ึนไป ผลการสอบได�         
X  =  6.5 และ 2

s  = 1.5 ค+าความเชื่อม่ันของแบบวัดนี้ซ่ึงหาโดยวิธี KR20 = .22 จงคํานวณหาค+า
ความเชื่อม่ัน  

 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

− × + − +
= = = =

− + − +
 

 แสดงว+าค+าความเชื่อม่ันของแบบวัดฉบับนี้เท+ากับ .69 

 

 4.2.2.2 วิธีของโลเวท (Lovett   Method)  (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545 :93) 
และแสดงตัวอย+างข�อมูลวิธีการคํานวณ ดังนี้ 

 สูตร 
cc

r
( ) ( )

2

i

2

i

k i x
1

k 1 x c

−
= −

− −
∑ ∑
∑

     

 เม่ือ 
cc

r  แทน  ค+าความเชื่อม่ันของแบบวัดอิงเกณฑ! 
  K แทน  จํานวนข�อของแบบวัด 
  

i
x  แทน  คะแนนสอบของนักเรียน 

  c แทน  คะแนนจุดตัดของนักเรียน 
 
 ตัวอย!างท่ี  7.9  ผลการวัดจากแบบวัดอิงเกณฑ!ฉบับท่ีหนึ่งซ่ึงมี 10 ข�อ ทําการวัดนักเรียน   5  คน  
ปรากฏผล   ถ�ากําหนดจุดตัด  8  คะแนน จงหาค+าความเชื่อม่ันของแบบวัดฉบับนี้ 
 

นักเรียน 
i

x  2

i
x  

i
x c−  ( )2

i
x c−  

1 
2 
3 
4 
5 

4 
5 
8 
9 
4 

16 
25 
64 
81 
16 

-4 
-3 
0 
1 
-4 

16 
9 
0 
1 
16 

- 30 202 - 42 
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แทนค+าจากสูตร   rcc=  
)42)(110(

)202()30(10
1

−

−
−  

   =  1-(98/378) 

   = 0.74 

แสดงว+าค+าความเชื่อม่ันของแบบวัดฉบับนี้เท+ากับ .74 
 

2. การตรวจสอบคุณภาพแบบมาตราส!วนประมาณค!า 
เครื่องมือรวบรวมข�อมูลท่ีมีลักษณะเป�นแบบมาตราส+วนประมาณค+า  (Rating Scale)  จะ

พิจารณาคุณภาพด�านความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสร�างและอํานาจจําแนกรายข�อ  
ความเชื่อม่ัน  ดังจะกล+าวตามลําดับ(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99-101, สมประสงค! เสนารัตน!, 
2556:103 -105) 

 

 2.1. การหาความเท่ียงตรง 
เครื่องมือรวบรวมข�อมูลแบบมาตราส+วนประมาณค+าควรมีคุณภาพด�านความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา  (Content Validity)  และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง (Construct Validity)  ในด�านความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  พิจารณาโดยนําเครื่องมือนั้นพร�อมท้ังนิยามของตัวแปรท่ีมุ+งวัด  ให�ผู�เชี่ยวชาญใน
สิ่งท่ีจะวัดนั้นพิจารณาตัดสินเป�นรายข�อไปเทียบกับนิยามศัพท!เฉพาะโดยพิจารณาตัดสินเป�นรายข�อ
โดยในแบบประเมินนั้นระบุความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

+    1 เม่ือแน+ใจว+าข�อคําถามนั้นวัดได�ตรงกับนิยามศัพท!เฉพาะ 
   0      ถ�าไม+แน+ใจว+าข�อคําถามนั้นวัดได�ตรงกับนิยามศัพท!เฉพาะ 

-  1  เม่ือแน+ใจว+าข�อคําถามนั้นวัดได�ไม+ตรงกับนิยามศัพท!เฉพาะ 
 

หลังจากนั้นนําค+ามาหาค+าความสอดคล�องของข�อคําถามแต+ละข�อกับนิยามศัพท! 

เฉพาะตามความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญโดยใช�สูตร IOC = 
N

R∑  ผู�วิจัยเลือกข�อท่ีมีค+าต้ังแต+  0.50-

1.00 ไว�เป�นข�อคําถามท่ีสามารถนําไปใช�ในการวิจัยได� 
ด�านความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างพิจารณาจากค+าสัมประสิทธ!สหสัมพันธ!อย+างง+าย  ระหว+าง

คะแนนท่ีได�จากการตอบเครื่องมือท่ีสร�างข้ึนนี้  กับคะแนนท่ีได�จากเครื่องมือท่ีเป�นมาตรฐานท่ีวัดในสิ่ง
เดียวกันซ่ึงมีผู�สร�างไว�แล�ว  ถ�าค+าสัมประสิทธ!สหสัมพันธ!อย+างง+ายดังกล+าวมีค+าสูงคือ  .70  ข้ึนไปก็
นับว+ามีความเท่ียงตรง 

 

 2.2.  การหาอํานาจจําแนกรายข�อ 
อํานาจจําแนกของแต+ละข�อ  หมายถึง  ประสิทธิภาพของข�อนั้น  ในการจําแนกผู�ตอบ

ออกเป�นผู�ท่ีมีคุณลักษณะท่ีเครื่องมือนั้นวัดสูง  กับผู�ท่ีมีคุณลักษณะท่ีเครื่องมือนั้นวัดตํ่า  สถิติท่ีใช�ใน
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การหาค+าอํานาจจําแนกของแต+ละข�อท่ีนิยมมี  2  วิธีคือ  หาโดยใช�ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!อย+างง+าย
กับหาโดยใช�  t-test  การโดยใช�  t-test  ดําเนินการดังนี้ 

          2.2.1  ตรวจให�คะแนนแต+ละข�อตามวิธีการตรวจของเครื่องมือรวบรวมข�อมูลแบบ
นี้  รวมคะแนนทุกข�อเข�าด�วยกัน  ผู�ท่ีได�คะแนนรวมสูงแสดงถึงการมีคุณลักษณะในด�านท่ีเครื่องมือนั้น
วัดตํ่า (ในการรวมคะแนน  ควรรวมเฉพาะข�ออ่ืนๆ ท้ังหมด  ไม+นําคะแนนของข�อท่ีจะหาอํานาจ
จําแนกมารวมด�วย  และกรณีท่ีแบ+งเป�นด�านต+างๆ  การให�คะแนนรวมเฉพาะในด�านนี้  แทนคะแนน
รวมท้ังหมดจะเหมาะสมกว+า) 

 2.2.2  เรียงลําดับคะแนนจากผู�ท่ีได�คะแนนรวมสูงสุดลงมาถึงคะแนนรวมตํ่าสุด 
 2.2.3  แบ+งออกเป�น  3  กลุ+มคือ  กลุ+มสูง  กลุ+มกลาง  และกลุ+มตํ่า  กลุ+มสูงคือผู�ท่ี

ได�คะแนนสูงสุด  25%  ของคนท้ังหมด  กลุ+มตํ่าคือผู�ท่ีได�คะแนนตํ่าสุด  25% เท+ากับกลุ+มสูง  ส+วน
กลุ+มกลางจะมี  50%   นําคําตอบของกลุ+มสูงและกลุ+มตํ่ามาวิเคราะห!  กลุ+มกลางไม+ได�ใช� 

 2.2.4  แต+ละข�อหาค+าเฉลี่ย  และความแปรปรวนของกลุ+มสูง  และกลุ+มตํ่า 
 2.2.5  แต+ละข�อคํานวณหา  t  จากสูตร 
 

t =  

N

SS

XX

2

L

2

H

LH

+

−                  

 เม่ือ      t   แทน  อํานาจจําแนก 
 HX  แทน  ค+าเฉลี่ยของกลุ+มสูง 

LX   แทน  ค+าเฉลี่ยของกลุ+มตํ่า 
2

HS            แทน  ความแปรปรวนของกลุ+มสูง 
2

LS   แทน  ความแปรปรวนของกลุ+มตํ่า 
N  แทน  จํานวนคนในกลุ+มสูงหรือกลุ+มตํ่าซ่ึงมีจํานวนเท+ากัน 

 2.2.6  นําค+า  t  ท่ีคํานวณได�  ไปเปรียบเทียบกับค+าวิกฤตของ  t  ในตาราง ท่ี 1  
ภาคผนวก  โดยใช� df = 2(N-1) ท่ีระดับ 0.5  กรณีหางเดียว  ข�อท่ีมีอํานาจจําแนกใช�ได�  (เข�าเกณฑ!)  
จะต�องมีค+า t  ท่ีคํานวณได�มากกว+าหรือเท+ากับค+าวิกฤต  ถ�าผู�วิจัยใช�กลุ+มตัวอย+างท่ีมีสมาชิกท้ังหมดไม+
ตํ่ากว+า  50  คน  อาจใช�เกณฑ! t ต้ังแต+  1.75  ข้ึนไป  เป�นเกณฑ!ตัดสินว+าข�อนั้นมีอํานาจจําแนกใช�ได�  
สมควรนําไปใช�เก็บรวบรวมข�อมูล  แต+ถ�าได�ค+า t  ตํ่ากว+า  1.75  ก็ควรตัดท้ิงไม+นํามาใช�           
แสดงรายละเอียดการหาคุณภาพดังตัวอย+างท่ี 7.10 

 

ตัวอย!างท่ี  7.10 จากการนําแบบวัดท่ีเป�นมาตราส+วนประมาณค+า  ไปทดสอบกับกลุ+ม
ตัวอย+างจํานวน  100 คน  ตรวจให�คะแนนแต+ละข�อและรวมทุกข�อของทุกคน  (ข้ันท่ี 1)  เรียงลําดับ
คะแนนจากคะแนนรวมสูงสุดจนถึงคะแนนรวมตํ่าสุด  (ข้ันท่ี 2) แบ+งกลุ+มสูงกลุ+มตํ่ากลุ+มละ  25%  
กลุ+มสูงคือผู�ท่ีได�คะแนนรวมสูงสุดมี  25 คน  กลุ+มตํ่าคือผู�ท่ีได�คะแนนรวมตํ่าสุดมี  25 คน  ท่ีเหลืออีก  
50 คน เป�นกลุ+มกลาง (ข้ันท่ี 3)  นําเฉพาะคําตอบของกลุ+มสูงและกลุ+มตํ่าท่ีมาวิเคราะห!  โดยจะแสดง
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วิธีการหาค+าอํานาจจําแนกเฉพาะข�อท่ี 1  ซ่ึงเม่ือนําเอาคําตอบของกลุ+มสูง  25 คน  กับกลุ+มตํ่า  25 
คน  มาเขียนแจกแจงความถ่ี  และหาค+าพ้ืนฐานเพ่ือนําไปคํานวณหาค+าเฉลี่ยและความแปรปรวนดังนี้   

 

คําตอบ 
กลุ+มสูง กลุ+มตํ่า 

(X) 
คะแนน 

(f) 
ความถ่ี 

fX fX� 
(X) 

คะแนน 
(f) 

ความถ่ี 
fX fX� 

เห็นด�วยอย+างยิ่ง 
เห็นด�วย 

ไม+แน+ใจ 

ไม+เห็นด�วย 

ไม+เห็นด�วยอย+างยิ่ง 

5 
4 
3 
2 
1 

10 
9 
2 
3 
1 

50 
36 
6 
6 
2 

250 
144 
18 
12 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

2 
5 
9 
4 
5 

10 
20 
27 
8 
5 

50 
80 
81 
16 
5 

รวม  25 100 425  25 70 232 
 

(ข้ันท่ี 4)  คํานวณหาค+าเฉลี่ยและความแปรปรวนของคะแนนกลุ+มสูงและกลุ+มตํ่า 
การคํานวณหาคะแนนกลุ+มสูงและกลุ+มตํ่า 
 

คํานวณจากสูตร X  =  
N

X∑ f
 

 

ค+าเฉลี่ยกลุ+มสูง HX  =
25

100
  =  4 

 

ค+าเฉลี่ยกลุ+มตํ่า  LX  =  
25

70
  =  2.80 

 
 การคํานวณหาค+าความแปรปรวนของคะแนนกลุ+มสูงและกลุ+มตํ่า 

 

คํานวณจากสูตร  2S  =
( )

( )1NN

XXN
22

−

− ∑∑ ff
 

 

ความแปรปรวนของคะแนนกลุ+มสูง   2

HS =  
25(24)

(100)(25)(425) 2−   =  
600

625  

       
      = 1.04 
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ความแปรปรวนของคะแนนกลุ+มสูง   2

LS =  
25(24)

(70)(25)(232) 2−   =  
���
��� 

        
= 1.50 
 

(ข้ันท่ี 5)  คํานวณหาค+า t  จากสูตร  8.15  t =  

N

SS

XX

2

L

2

H

LH

+

−  

 

แทนค+า  t  =  

25

1.501.04

2.804

+

−     =  

25

2.54

1.20
=   

0.1016

1.20
 

  

 =  1/0.3187 
 =  3.14 
 

(ข้ันท่ี 6)  พิจารณาค+า t   ค+า t  ท่ีคํานวณมีค+าเท+ากับ  3.14  มากกว+า ค+า t  ในตาราง ซ่ึง
เท+ากับ  1.75  แสดงว+าข�อนี้มีอํานาจจําแนกใช�ได�  สมควรนําไปใช�ร+วมกับข�ออ่ืนๆ  ท่ีเข�าเกณฑ!เพ่ือ
รวบรวมข�อมูลตามจุดประสงค!ต+อไป 

ทําการวิเคราะห!จากข้ันท่ี  4  ถึงข้ันท่ี 6 จนครบทุกข�อ  คัดเอาเฉพาะข�อท่ีมีค+าอํานาจ
จําแนก (ค+า t)  เข�าเกณฑ! เป�นเครื่องมือท่ีจะนําไปเก็บรวบรวมข�อมูล  ถ�าจํานวนข�อท่ีเข�าเกณฑ!เกิน
กว+าจํานวนท่ีต�องการ  ก็ตัดเอาข�อท่ีมีอํานาจจําแนกน�อยกว+าข�ออ่ืนออก 

หมายเหตุ  วิธีหาอํานาจจําแนกโดยใช�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!อย+างง+ายแบบ  Pearson   
ระหว+างคะแนนแต+ละข�อกับคะแนนรวม  เรียกว+า  Item-Total Correlation  นั้น  ค+าอํานาจจําแนก
จะสอดคล�องกับท่ีหาในแบบทดสอบคือมีค+าระหว+าง -1  ถึง +1  กรณีท่ีใช�กับกลุ+มท่ีมีจํานวนไม+ตํ่ากว+า 
50  คน  อาจใช�เกณฑ!ค+าอํานาจจําแนก  .30  ถึง 1.00  ตัดสินว+าข�อนั้นมีอํานาจจําแนกเหมาะสม 

 
2.3.  การหาค!าความเช่ือม่ัน 
       มีวิธีหาความเชื่อม่ัน  (Reliability)  หลายวิธี  ในท่ีนี้จะกล+าวถึงเฉพาะวิธีของ  

Cronbach (1970)  ซ่ึงเสนอวิธีหาค+าความเชื่อม่ันท่ีสามารถใช�กับเครื่องมือท่ีไม+ได�ตรวจให�คะแนนเป�น 
1  กับ 0  โดยดัดแปลงจากสูตร 20KR  ของ  Kuder-Richardson  ซ่ึงใช�กับแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบท่ีให�คะแนน 1  สําหรับคําตอบท่ีถูก และ 0  สําหรับคําตอบท่ีผิด  เง่ือนไขดังกล+าวทําให�สูตร 

20KR ไม+เหมาะสําหรับใช�กับเครื่องมือท่ีไม+ได�ตรวจให�คะแนนเป�น 1  กับ 0  ค+าความเชื่อม่ันท่ีหาตาม
วิธีของ  Cronbach เรียกว+า  “สัมประสิทธิ์แอลฟา” (α- Coefficient) เหมาะสําหรับเครื่องมือท่ีเป�น
แบบมาตราส+วนปริมาณค+า คํานวณจากสูตรและการหาความเชื่อม่ันดังตัวอย+างท่ี 7.11 
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! =  )
S

S
(1

1k

k
2

t

2

i∑−
−

   

เม่ือ						!              แทน  ค+าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
k              แทน  จํานวนข�อของเครื่องมือวัด 
∑ 2

iS                แทน  ผลรวมของความแปรปรวนแต+ละข�อ 
2

tS               แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
หมายเหตุ  Cronbach   เขียน ∑ 2

iS  แทน Sum 2

Xi
S   และ 2

X t
S  แทน 2

iS    
 

ตัวอย!างท่ี  7.11   แบบประเมินผลการสอนฉบับหนึ่งมี  10  ข�อ  เป�นแบบมาตราส+วน
ประมาณค+า  แต+ละข�อมีระดับความเห็นสําหรับให�นักศึกษา 8 คน ตอบแสดงความคิดเห็น  5  ช+อง           
นําแบบประเมินนี้ไปใช�กับผู�นักศึกษา  8 คน  ทําการตรวจให�คะแนนแต+ละข�อ  จนครบทุกคะแนนมา
บรรจุลงในตารางดังนี้ 

 
     ข�อ 
นัก 
ศึกษา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X� 

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 

∑ iX  

∑ 2

iS  

28 
102 

32 
130 

30 
116 

33 
141 

32 
132 

32 
130 

35 
155 

34 
150 

33 
137 

29 
107 

318 
∑X  

12716 
∑ 2

X  
2

iS  0.57 0.29 0.50 0.70 0.57 0.29 0.27 0.79 0.13 0.27  
 
 

หมายเหตุ     X            แทน  คะแนนรวมของแต+ละคน  (จากข�อ  1  ถึงข�อ 10)  เช+น   
                                       คนท่ี 1  ได�คะแนนรวม  38 คะแนน 

X   แทน  คะแนนรวมของแต+ละคนยกกําลังสอง 
∑ iX  แทน  คะแนนรวมของข�อท่ี  i  เช+นข�อท่ี 1  มีคะแนนรวมเป�น  28 

∑ 2

iX  แทน  ผลรวมของคะแนนข�อท่ี  i  ยกกําลังสองเช+น  ผลรวมของ  

                        คะแนนข�อท่ี 1  ยกกําลังสอง = 102 
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วิธีทํา  ข้ันท่ี 1  คํานวณหาความแปรปรวนของคะแนนรวม  ( 2

tS )  และความแปรปรวนของ
คะแนนแต+ละข�อ  ( 2

iS )  จากสูตร 

    2S =
1)N(N

X)(XN 22

−

−∑ ∑  

    N  ในสูตรนี้แทนจํานวนคน 
 
 

1.1 หาความแปรปรวนของคะแนนรวม  ( 2

tS )  เม่ือ X  แทนคะแนนรวมของแต+ละคน  จึงใช�
คะแนนในสองคอลัมน!สุดท�าย  มาแทนค+าในสูตรดังนี้ 

 

                  
2

tS = 
8(7)

(318)8(12.716) 2− =   
56

32  

                 =  10.786 
 

   1.2  หาความแปรปรวนแต+ละข�อ ( 2

iS )  เม่ือ ∑ iX แทนคะแนนรวมของข�อท่ี  i  จึงใช�
คะแนนรวมในแถวล+างสองแถวคือ  ∑ iX และ∑ 2

iX ของแต+ละคอลัมน!  มาแทนค+าในสูตรเพ่ือหา
ความแปรปรวนของแต+ละข�อ  ในท่ีนี้จะแสดงวิธีหาความแปรปรวนเฉพาะข�อท่ี 1  ( 2

iS )  ผลการหา
ความแปรปรวนของทุกข�อซ่ึงใช�วิธีเดียวกันกับการหาความแปรปรวนของข�อท่ี 1  ดังในแถว 2

iS  
 

                
2

tS =  
8(7)

(28)8(102) 2− =
56

32  

              =  0.57 
 
ข้ันท่ี 2  รวมความแปรปรวนของทุกข�อเข�าด�วยกันเป�นค+า  2

iS  

∑ 2

iX =  0.57 + 0.29 + 0.50 + 0.70 + 0.57 + 0.29 + 0.70 + 0.79 + 0.13 + 0.27 =  4.38 

ข้ันท่ี  3 คํานวณค+า ! จากสูตร  8.16 

! =  )
S

S
(1

1k

k
2

i

2

i∑−
−

   แทนค+า  ! =  )
10.786

4.38
(1

1-10

10
−  

=  1.111 x .594 
=  .66 

แบบประเมินผลการสอนฉบับนี้  มีค+าความเชื่อม่ันเท+ากับ  .66 
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3. การตรวจสอบคุณภาพการสังเกต 
3.1 วิธีการหาความเช่ือม่ันของการสังเกต 

 ในการสังเกตใด ๆ มีวิธีการหาความเชื่อม่ันของการสังเกตเพ่ือให�ผลการสังเกตมีความถูกต�อง
แม+นยําและเชื่อถือได�มีดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห!, 2530: 124-125) 
  3.1.1 ใช�ผู�สังเกตคนเดียวการสังเกตในเวลาท่ีแตกต+างกันแล�วนําผลท่ีได�มาหาค+า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ระหว+างข�อมูลสองชุดนั้น  
  3.1.2 ใช�ผู�สังเกตหลายคนสังเกตพฤติกรรมเดียวกันของผู�ถูกสังเกตกลุ+มเดียวกัน
อย+างอิสระแล�วนําผลท่ีได�มาหาความสัมพันธ!เพ่ือพิจารณาความสอดคล�องของผลการสังเกต  
  3.1.3 ใช�เพ่ือตอบสนองต+อจุดประสงค!การเรียนรู�ท่ีหลากหลายท่ีแสดงความสามารถ
ของผู�เรียนวิธีการหาค+าดัชนีความสอดคล�อง (Intra and Inter Observer Reliability) ของสกอต   
ดังสูตรคํานวณ 

π = 
"#�"$
��"$

 
 

 โดยท่ี π เป�นดัชนีความสอดคล�องระหว+างผู�สังเกต 

 PO เป�นความแตกต+างระหว+าง 1.00 กับผลรวมของสัดส+วนของความแตกต+างระหว+างผู�สังเกต 
2 คน (รวมท้ังข�อหรือทุกลักษณะของการสังเกต) 
 Pe เป�นผลบวกของกําลังสองของค+าสัดส+วนของคะแนนจากลักษณะท่ีสังเกตได�สูงสุดกับค+าท่ี
สูงรองลงมาโดยจะเลือกเอาจากผลของการสังเกตคนใดคนหนึ่งก็ได� 
 ดังแสดงการหาความเชื่อม่ันของการสังเกตในตัวอย+างท่ี 7.12 
 

 ตัวอย!างท่ี 7.12 จากการสังเกตคุณลักษณะ 4 คุณลักษณะของผู�เรียนในห�องหนึ่ง ของ
ครูผู�สอน 2 คนดังปรากฏผลในตาราง 
 

คุณลักษณะ 
ท่ี 

ครูคนท่ี1 
ครูคนท่ี2 

 
ความแตกต+าง

ระหว+าง
สัดส+วนของครู คะแนน สัดส+วน คะแนน สัดส+วน 

1 
2 
3 
4 

14 
10 
4 
3 

0.451 
0.322 
0.129 
0.098 

16 
9 
6 
4 

0.457 
0.258 
0.171 
0.114 

0.006 
0.064 
0.042 
0.016 

 31 1.00 35 1.00 0.13 
วิธีทํา  P0 = 1 - 0.13 = 0.870 
  Pe= (0.451)2 + (0.322)2 = 0.306 

 จากสูตร  π = 
"#�"$
��"$

    แทนค+า  =
�.�%���.���
���.��� = 0.813 

 
 ดังนั้นดัชนีความสอดคล�องของการสังเกต (ความเชื่อม่ัน) เท+ากับ 0.81 
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4. การตรวจสอบคุณภาพการสัมภาษณ* 

4.1 การหาความเช่ือม่ันของการสัมภาษณ* 
  ในการสัมภาษณ!ใด ๆ มีวิธีการหาความเชื่อม่ันของการสัมภาษณ!เพ่ือให�ผลการ
สัมภาษณ!มีความถูกต�อง แม+นยํา และเชื่อถือได�มี ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห!, 2530: 124-125)  
   4.1.1 ใช�การสัมภาษณ!สามเป�นการนําผลการสัมภาษณ!ท้ังสองครั้งมาหา
สหสัมพันธ!หรือร�อยละของความคงท่ีของข�อมูลถ�าได�ค+าสูงแสดงว+าการสัมภาษณ!มีความเชื่อม่ันสูง 
   4.1.2 การสัมภาษณ!โดยใช�ผู�สัมภาษณ!หลายคนเป�นการสัมภาษณ!โดยใช�ผู�
สัมภาษณ!หลายคนเก็บข�อมูลโดยใช�ข�อมูลชุดเดียวกัน แล�วนําข�อมูลมาหาความสอดคล�องระหว+าง
ข�อมูลท่ีได�จําแนกได� ดังนี้ 
   

4.1.2.1 วิธีการของแคลดอล (Kendall) โดยใช�สูตร 
 

W = 
��∑&	

'	�(�	��) 
 

โดยท่ี W เป�นสัมประสิทธิ์ความสอดคล�อง 
                                   D  เป�นผลต+างระหว+างผลรวมของอันดับท่ีของคนแต+ละคน 
                                       ท่ีได�จากการจัดอันดับทุกชุดกับค+าเฉลี่ยของผลรวมของ 

                                                อันดับท่ีเหล+านั้น 
 m  เป�นจํานวนชุดของอันดับท่ี  

                                           N  เป�นจํานวนกลุ+มตัวอย+าง 
ดังแสดงการหาสัมประสิทธิ์ความสอดคล�องในตัวอย+างท่ี 7.13 

 

 ตัวอย!างท่ี 7.13 จากผลการสัมภาษณ!ของผู�สัมภาษณ! 5 คนในการสัมภาษณ!ผู�ให�สัมภาษณ!    
6 คน  มีรายละเอียดดังตาราง 
 

ผู�ให�สัมภาษณ! 
ผู�สัมภาษณ!คนท่ี ผลรวม

อันดับท่ี 
D D2 

1 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

2 
4 
6 
3 
1 
5 

2 
4 
5 
1 
3 
6 

1 
5 
4 
6 
3 
2 

1 
2 
4 
3 
5 
6 

2 
4 
5 
3 
1 
6 

8 
19 
24 
16 
13 
25 

9.5 
-1.5  
-6.5  
1.5  
4.5  
-7.5 

90.25 
2.25 
42.25 
2.25 
20.25 
56.25 

      105  213.25 
วิธีทํา 

ข้ันท่ี 1. หาค+าเฉลี่ยของอันดับท่ี = 
���
� = 17.5 
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ข้ันท่ี  2.  ค+า D ของผู�ให�สัมภาษณ!คนท่ี 1 = 17.5-8 = 9.5 
ค+า D ของผู�ให�สัมภาษณ!คนท่ี 2 = 17.5-19 = -1.5 
ค+า D ของผู�ให�สัมภาษณ!คนท่ี 3 = 17.5-24 = -6.5 
ค+า D ของผู�ให�สัมภาษณ!คนท่ี 4 = 17.5-16 = 1.5 
ค+า D ของผู�ให�สัมภาษณ!คนท่ี 5 = 17.5-13 = 4.5 
ค+า D ของผู�ให�สัมภาษณ!คนท่ี 6 = 17.5-25 = -7.5 

ข้ันท่ี  3. ดังนั้นสัมประสิทธิ์ของความสอดคล�อง 
 

W  =
��∑&	

'	�(�	��)=
��(���.��)
�	(�)(�	��)=

����
����  =  0.49 

 

 ดังนั้นแบบสัมภาษณ!ฉบับนี้มีความเชื่อม่ันเท+ากับ 0.49 
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บทสรุป 

   การได�มาซ่ึงผลการวิจัย ท่ีถูกต�องน+าเชื่อถือ   ผู�วิจัยจะต�องตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลในการวิจัยก+อนท่ีจะนําไปใช�  ในการเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือให�
ได�ผลการวิจัยท่ีมีความถูกต�องมากท่ีสุด  ท้ังการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในแต+ละประเภทก็จะ
ดําเนินการแตกต+างกันไป  เช+น  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ซ่ึงจะมีการใช�แบบวัดท้ัง
แบบอิงกลุ+มและแบบอิงเกณฑ!   ดังนั้น การวิเคราะห!ข�อสอบเป�นรายข�อ  ด�วยวิธีการหาความยาก  
และอํานาจจําแนก  ต�องพิจารณาว+าจะเป�นการวิเคราะห!และใช�การประมวลผลแบบไหน  การ
ประมวลผลแบบอิงกลุ+มเกิดจากแนวคิดท่ีว+าในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนย+อมมีความแตกต+าง
เป�นรายบุคคล  จึงนําผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับนักเรียนในกลุ+มเดียวกันมักใช�วัดผลรวม   การ
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ!เกิดจากแนวความคิดท่ีว+าในการจัดการเรียนการสอนควรจะให�นักเรียนอย+าง
รอบรู�  จึงนําผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ!หรือคุณลักษณะท่ีกําหนดข้ึนโดยระบุในรูปของ
วัตถุประสงค!เชิงพฤติกรรมมักใช�วัดผลย+อยประจําบทเรียน   แต+ในกรณีนําผลจากการวัดมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ!หรือคุณลักษณะท่ีกําหนดข้ึน   ควรหาเฉพาะค+าอํานาจจําแนกอย+างเดียวโดยจะ
หาค+าดัชนีเอส (S) หรือดัชนีบี (B) ก็ได�   การวิเคราะห!ความเท่ียงตรงหากออกข�อสอบตามตาราง
วิเคราะห!หลักสูตรก็ช+วยให�ข�อสอบมีความเท่ียงตรงตามเนื้อหา และอาศัยผู�เชี่ยวชาญโดยวิธีหาดัชนี
ความสอดคล�องระหว+างข�อสอบกับวัตถุประสงค!เชิงพฤติกรรม   ส+วนการหาค+าความเชื่อม่ันมีให�เลือก
หลายวิธีผู�วิจัยควรเลือกใช�ให�เหมาะสม   อันจะเป�นผลให�ได�ผลการวิจัยท่ีน+าเชื่อถือ   ส+วนเครื่องมือท่ี
เป�นแบบสอบถามแบบมาตราส+วนประมาณค+า (Rating Scale)  คุณภาพสําคัญท่ีต�องหาก็คือ       
ความเท่ียงตรง  ความเชื่อม่ัน  และอํานาจจําแนก   ส+วน การสังเกต/แบบสังเกต   และการ
สัมภาษณ!/แบบสัมภาษณ!  คุณภาพท่ีต�องหา คือ ความเท่ียงตรง และความเชื่อม่ัน   ซ่ึงวิธีการหา
คุณภาพอาจแตกต+างกันไปตามประเภทของเครื่องมือ  จําเป�นท่ีผู�วิจัยต�องศึกษาและเลือกใช�วิธีการ
เหล+านั้นให�เหมาะสม กับเครื่องมือของตนเอง เพ่ือความมีคุณภาพท่ีน+าเชื่อถือของผลการวิจัย  
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แบบฝGกหัดท�ายบทที่ 7 

 

คําช้ีแจง    ให�ท+านตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให� 
 

1. ในการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนช+วงชั้นท่ี 1 ท่ีมีต+อตารางการลงสระว+ายน้ําของ
โรงเรียนซ่ึงผู�วิจัยสนใจศึกษาว+านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปjท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปjท่ี 2 และชั้น
มัธยมศึกษาปjท่ี 3 มีความคิดเห็นแตกต+างกันหรือไม+อย+างไร  ผู�วิจัยจะออกแบบการวิจัยอย+างไรและจะ
สร�างเครื่องชนิดใดเพ่ือใช�ในการวิจัยครั้งนี้ 

2. ให�บอกวิธีการท่ีจะสามารถทําให�งานวิจัยให�มีความตรงภายในและตรงภายนอกพร�อม
ยกตัวอย+างประกอบ 

       3.  การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดอิงเกณฑ!กับแบบวัดอิงกลุ+ม  เหมือนหรือ
ต+างกันอย+างไรบ�าง 

       4. การหาความเชื่อม่ันของแบบวัดอิงเกณฑ! กับแบบวัดอิงกลุ+ม  เหมือนหรือต+างกันอย+างไร
บ�าง 

       5. ให�หาคุณภาพแบบวัดรายข�อแบบอิงกลุ+ม โดยคํานวณค+า p และ r  จากข�อมูลท่ีกําหนดให�
ดังนี้มีผู�เข�าสอบ 40  คน  กลุ+มสูง  11  คนกลุ+มตํ่า 11 คน  ผลสอบดังนี้ 

 
 

กลุ+ม ข�อท่ี 1 ข�อท่ี 2 ข�อท่ี 
3 

ข�อท่ี 
4 

ข�อท่ี 
5 

ข�อท่ี 6 

คนกลุ+มสูงตอบถูก 10 8 9 10 11 6 
คนกลุ+มตํ่าตอบถูก 6 4 3 5 6 3 

R R
p H L / 2n= +        

R R
r H L / n= −        
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6.  แบบทดสอบแบบเลือกตอบฉบับหนึ่งมีระบบการตรวจให�คะแนนเป�นแบบ 1- 0 จํานวน 8 ข�อ
นําไปสอบกับนักเรียนจํานวน 12  คน  ปรากฏว+าได�คะแนนดังตาราง จงหาค+าความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบฉบับนี้ตามวิธีการของ KR20  , KR21 และ วิธี Cronbach 

คน 
ท่ี 

ข�อท่ี 
รวม (รวม)2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 1 0 1 1 0 1 1   
2 0 1 1 1 1 0 1 1   
3 0 1 1 1 1 0 1 1   
4 0 1 1 1 1 1 1 0   
5 1 1 0 0 1 1 1 1   
6 1 1 1 0 1 1 1 0   
7 1 1 0 0 1 0 1 1   
8 1 1 0 1 1 1 0 0   
9 1 1 1 1 1 1 0 0   
10 1 0 1 1 1 0 1 1   
11 1 1 1 1 1 1 1 1   
12 0 1 0 1 1 1 0 1   
p           
q           
pq           

 

 
 

 



บทที่  8 
 

การออกแบบการวิจัย  
 

การวิจัยทางการศึกษานั้นเป�นกระบวนการค�นหาความรู�ความจริงท้ังในระดับข�อมูลเชิง
ประจักษ และ ระดับข�อสรุป  ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานทางด�านการศึกษา เช(น การบริหาร
การศึกษา  การจัดการเรียนการสอน  ทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21  เป�นต�น  ดังนั้นการ
ดําเนินการวิจัยทางการศึกษา จึงจําเป�นต�องมีการออกแบบการวิจัยเป�นสิ่งท่ีจะช(วยนักวิจัยในการ
วางแผนกําหนดโครงสร�าง วิธีการต(าง ๆ เพ่ือให�ได�คําตอบจากการวิจัยชัดเจน เปรียบเสมือนแปลน
บ�านหรือพิมพ เขียวท่ีจะใช�ดําเนินการวิจัย โดยเฉพาะอย(างยิ่งการวิจัยเชิงทดลอง ถ�าผู�วิจัยมีความรู�
ความเข�าใจเรื่องแบบการวิจัยครอบคลุมเท(าใด ก็จะยิ่งเป�นประโยชน ในการเลือกใช�หรือปรับออกแบบ
รายละเอียดองค ประกอบต(าง ๆ ให�สอดคล�องกับแบบการวิจัยและเหมาะสมกับสภาพการณ ท่ีจะทํา
วิจัยได�อย(างสอดคล�องกันมากท่ีสุด อันจะทําให�ผลการวิจัยมีความถูกต�อง น(าเชื่อถือ  เป�นการวิจัยท่ีมี
คุณภาพ  และสามารถนําผลการวิจัยนั้นไปใช� กับสภาพการณ อ่ืนๆ ได�อย(างกว�างขวางยิ่งข้ึน โดยใน
บทนี้จะนําถึงรายละเอียดเก่ียวกับการออกแบบการวิจัย (Research  Design)  ดังนี้ 
 
ความหมายของการออกแบบการวิจัย 

มีผู�ให�ความหมายเก่ียวกับการออกแบบการวิจัย (Research  Design) ไว�หลายท(าน ดังนี้ 
เคิร ก (Kirk, 1982: 1) กล(าวว(า  แบบการวิจัยเชิงทดลองว(า  เป�นแผนในการกําหนดตัวอย(าง

เข�ารับเง่ือนไขการทดลอง และใช�สถิติท่ีเหมาะสม 
เคอร ลิงเจอร  (Kerlinger, 1986: 279) กล(าวว(า แบบการวิจัยว(า เป�นแผนการ โครงสร�าง 

และกลวิธี เพ่ือท่ีจะค�นหาคําตอบของคําถามหรือปNญหาการวิจัย  แผนการนี้เป�นแผนการวิจัยท่ี
สมบูรณ ซึ่งประกอบไปด�วย แบบร(างต้ังแต(สมมติฐานจนกระท่ังถึงวิธีการวิเคราะห ข�อมูล  

Wiersma (1991: 81)  กล(าวว(าแบบการวิจัยเป�นแผน (plan)  หรือยุทธวิธี (strategy) 
สําหรับนําไปดําเนินการวิจัย  

ธีรวุฒิ เอกะกุล (2542: 59) กล(าวว(า การออกแบบการวิจัยเป�นแผนการท่ีกําหนดไว�ของ
ผู�วิจัย ท่ีแสดงถึงลักษณะวิธีการวิจัยเพ่ือจะได�ดําเนินการเรื่องนั้น ๆ อย(างมีแบบแผน และสอดคล�อง
กับปNญหา วัตถุประสงค การวิจัยท่ีกําหนดไว�มากท่ีสุด 
 นิศารัตน   ศิลปเดช (2542: 77) กล(าวว(า แบบการวิจัยเป�นรูปแบบกลยุทธ โครงสร�างและ
แผนการวิจัยท้ังหมดท่ีทําให�ผู�วิจัยมองเห็นแนวทางท่ีจะดําเนินงานอย(างชัดเจน สามารถดําเนินการ
วิจัยได�อย(างถูกต�องเหมาะสมทุกข้ันตอนให�บรรลุวัตถุประสงค  
 ผ(องพรรณ   ตรัยมงคลกูล และสุภาพ  ฉัตราภรณ   (2543 : 24)  กล(าวว(า  การออกแบบการ
วิจัย  เป�นการวางโครงสร�างหรือกรอบการวิจัยครอบคลุมต้ังแต(การกําหนดปNญหาการวิจัย การวาง
กรอบตัวแปร  การเก็บข�อมูล  การวิเคราะห ข�อมูลและสรุปผล  (การทําพิมพ เขียวการวิจัย) 
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 นงลักษณ   วิรัชชัย (2543  :  118)  กล(าวว(า  แบบการวิจัย หรือแผนแบบการวิจัย  เป�น
แผนงานแสดงแนวทางวิธีการท่ีมีระบบ  มีข้ันตอนในการแสวงหาข�อเท็จจริงให�ได�คําตอบปNญหาท่ี
เท่ียงตรงเชื่อถือได�  
 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2547 : 126)  กล(าวว(า  การออกแบบการวิจัย  หมายถึง  การกําหนด
กรอบการวิจัยท่ีเก่ียวกับโครงสร�าง  รูปแบบการวิจัย  ขอบเขตการวิจัย  และแนวดําเนินการวิจัย
เพ่ือให�ได�มาซ่ึงคําตอบท่ีเหมาะสมกับปNญหาการวิจัยท่ีกําหนดไว�     
  
 จากการศึกษาความหมายของการออกแบบการวิจัยจากผู�เชี่ยวชาญดังกล(าวข�างต�น  ผู�เขียน
จึงได�สรุปว(า การออกแบบการวิจัย หมายถึง กระบวนการในการวางแผนการดําเนินการวิจัยท่ีมีระบบ 
และมีข้ันตอนเพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อมูลท่ีต�องการในการตอบปNญหาการวิจัยตามจุดประสงค /สมมุติฐาน
ของการวิจัยท่ีกําหนดไว�ได�อย(างถูกต�อง ชัดเจน รวดเร็วและมีความน(าเชื่อถือ   ท้ังนี้เพ่ือให�ได�มาซ่ึง
ผลการวิจัยท่ี ถูกต�องตรงตามวัตถุประสงค ของการวิจัย การออกแบบแผนการวิจัยนั้นจะมี
ลักษณะเฉพาะแตกต(างกันไปตามประเภทของการวิจัย แต(หลักการใหญ( ๆ ท่ีสําคัญยังเหมือนกัน 

 
จุดมุ�งหมายของการออกแบบการวิจัย 

ในการออกแบบการวิจัยนั้น Kerlinger (1973:280) กล(าวไว�ว(ามีจุดมุ(งหมายท่ีสําคัญอยู(สอง
ประการคือ ประการแรกเพ่ือให�ได�มาซ่ึงคําตอบของปNญหาการวิจัย (to provide answers for 
research questions) และประการท่ีสองเพ่ือควบคุมความแปรปรวน (to control variance) ซ่ึง
พอจะขยายความได�ดังนี้ (ไพศาล  วรคํา,2550: 104 – 107) 

แบบแผนการวิจัยจะช(วยให�ผู�วิจัยได�มาซ่ึงข�อมูลท่ีสามารถนํามาวิเคราะห หาคําตอบของ 
ปNญหาการวิจัยท่ีมีความถูกต�อง เท่ียงตรง เป�นปรนัยและประหยัดท่ีสุดเท(าท่ีจะเป�นไปได� ดังนั้นแบบ
แผนการวิจัยจึงควรกําหนดข้ึนมาอย(างรอบคอบและมีลักษณะเฉพาะ ทําให�สามารถเก็บข�อมูลจาก 
ประชากรเปgาหมายได�ทุกตัวแปร ตรงตามความต�องการของผู�วิจัย และเม่ือนํามาวิเคราะห ก็ได�ข�อ
ค�นพบท่ีถูกต�อง ปราศจากข�อบกพร(องและข�อโต�แย�งใดๆ ซ่ึงแสดงให�เห็นว(าการดําเนินการหาคําตอบมี
ความสอดคล�องและเท่ียงตรงกับปNญหาการวิจัยท่ีตั้งไว� 

นอกจากนี้แบบแผนการวิจัยยังช(วยให�ผู�วิจัยสามารถควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรท่ี
ศึกษาตัวแปรแทรกซ�อน (Extraneous variables) และความแปรปรวนคลาดเคลื่อน (Error 
variance) ปNญหาการวิจัยท่ีทําการศึกษา เพ่ือให�ผลการวิจัยท่ีได�เป�นความสัมพันธ ระหว(างตัวแปรท่ี
ศึกษาอย(างแท�จริง ไม(มีผลของตัวแปรอ่ืนๆ มาทําให�ผลการวิจัยนั้นคลาดเคลื่อนไปจากความเป�นจริง 
หรือ เพ่ือให�ได�คําตอบท่ีแท�จริงของปNญหาการวิจัยนั่นเอง เม่ือทุกการวิจัยต�องการค�นหาคําตอบท่ี
แท�จริงของปNญหา จึงจําเป�นต�องควบคุมความแปรปรวน (หรือความผันแปร) ของตัวแปรทุกตัวท่ี
เก่ียวข�องกับการศึกษา เช(น ความแปรปรวนของตัวแปรท่ีศึกษา (ตัวแปรตาม) ต�องเป�นผลมาจากตัว
แปรต�นเท(านั้น หรือความแปรปรวนของตัวแปรแทรกซ�อนต�องไม(ส(งผลต(อตัวแปรตาม หรือความ
แปรปรวนของความคลาดเคลื่อนจะต�องมีค(าน�อยท่ีสุดเท(าท่ีจะเป�นไปได� จึงอาจจะกล(าวได�ว(า
เปgาหมายหลักของการออกแบบการวิจัยก็เพ่ือความคุมความแปรปรวนนั่นเอง 
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เกณฑ�ท่ีใช�ในการออกแบบการวิจัย 
การออกแบบการวิจัยท่ีดีจะทําให�ได�ผลการวิจัยท่ีถูกต�อง เป�นจริง น(าเชื่อถือ โดยพิจารณาได�

จากเกณฑ ท่ีใช�ในการออกแบบการวิจัย (Criteria of research design) ซ่ึงเป�นหลักเกณฑ ท่ีใช�นําทาง
นักวิจัยดังนี้ 

1. แบบแผนการวิจัยออกแบบมาเพ่ือค�นหาคําตอบของปNญหาการวิจัย เกณฑ หลักในการ
ออกแบบการวิจัยก็คือ แบบแผนการวิจัยนั้นต�องสามารถนําไปสู(การค�นหาคําตอบของคําถามการวิจัย
ได� หรือแบบแผนการวิจัยต�องมีอํานาจเพียงพอท่ีจะทดสอบสมมติฐานได�อย(างมีเหตุมีผล ในบางครั้ง
แบบแผนการวิจัยอาจจะอ(อนมากจนไม(สามารถตอบคําถามการวิจัยได�หรือตอบได�ไม(ชัดเจน อย(างเช(น 
การจับคู(นักเรียนตามตัวแปรระดับสติปNญญาและเพศในกลุ(มทดลองและกลุ(มควบคุม แต(ถ�าการศึกษา
ครั้งนี้เพศไม(มีความสัมพันธ กับตัวแปรตามเลย การจับคู(โดยเพศก็ถือว(าไม(ตรงกับประเด็นการวิจัย อาจ
ทําให�เกิดความผิดพลาดในการแปลผลการวิจัยได� 

2. ใช�ควบคุมตัวแปรแทรกซ�อน หลักเกณฑ อีกประการหนึ่งในการออกแบบการวิจัยคือ แบบ
แผนการวิจัยต�องสามารถ “ควบคุม” ตัวแปรแทรกซ�อนได� ตัวแปรแทรกซ�อนนั้นเป�นตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลต(อตัวแปรตาม แต(เราไม(ต�องการศึกษา ซ่ึงสามารถควบคุมได�หลายวิธีดังท่ีจะได�กล(าวถึงต(อไป 
ผู�วิจัยควรเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับปNญหาการวิจัยนั้นๆ เพ่ือให�สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ�อน 
หรือตัวแปรท่ีไม(ต�องการให�มีโอกาสส(งผลต(อตัวแปรตามน�อยท่ีสุด 

3. สามารถสรุปอ�างหรือวางนัยท่ัวไปได� แบบแผนการวิจัยต�องสามารถให�ผลการวิจัยท่ี
สามารถสรุปอ�างไปยังตัวอย(างอ่ืน กลุ(มอ่ืนและเง่ือนไขอ่ืนได� ซ่ึงค(อนข�างจะพิจารณาได�ยาก เพราะต�อง
พิจารณาลงไปถึงข�อมูลท่ีนํามาวิเคราะห  ซ่ึงเป�นปNญหาใหญ(มากท้ังในการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยเชิง
ประยุกต ในการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) การสรุปอ�างอาจไม(ค(อยคํานึงถึงมากนัก เพราะ
เปgาหมายหลักของการวิจัยประเภทนี้อยู(ท่ีหาความสัมพันธ ของตัวแปร และทําไมจึงมีความสัมพันธ 
เช(นนั้น ซ่ึงเน�นความเท่ียงตรงภายในการศึกษามากกว(าภายนอก ส(วนการวิจัยประยุกต นั้นเน�นการ
สรุปอ�างอิงเป�นสําคัญ เพราะคาดหวังว(าผลการวิจัยนั้นจะสามารถนําไปใช�คับบุคคลอ่ืนและ
สถานการณ อ่ืนได�ด�วย 

4. มีความเท่ียงตรงภายในและภายนอก สําหรับเกณฑ ของแบบแผนการวิจัยข�อนี้ จะได�กล(าว
รายละเอียดในหัวข�อต(อไป เนื่องจากมีความสําคัญมาก ดังคํากล(าวของ Campbell และ Stanley 
เก่ียวกับเกณฑ ข�อนี้ว(า “ความเท่ียงตรงภายในเป�นสิ่งท่ีขาดไม(ได�ในแบบแผนการวิจัย แต(แบบแผนการ
วิจัยในอุดมคติก็ควรจะให�มีท้ังความเท่ียงตรงภายในและภายนอก ถึงแม�ว(ามันจะขัดแย�งกันอยู(บ(อยๆ 
ก็ตาม” (Kerlinger, 1973: 301) 
 
การควบคุมความแปรปรวน 

เนื่องจากเปgาหมายหลักของการออกแบบการวิจัยก็คือ การควบคุมความแปรปรวน คําว(า 
“ความแปรปรวน” หรือ Variance นั้นมีความสําคัญมากในการวิจัย เนื่องจากคําดังกล(าวนี้บ(งบอกถึง
การเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ ต(างๆ หรือชี้ให�เห็นถึงความไม(คงท่ีของสรรพสิ่ง และเนื่องจาก 
ความไม(คงท่ีนี่เองท่ีนํามาซ่ึงการวิจัย หรือกล(าวอีกนัยหนึ่งก็คือหากทุกสรรพสิ่งคงท่ีก็ไม(จําเป�นต�องทํา
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การวิจัย เพราะการทําวิจัยนั้นก็เพ่ือบรรยาย อธิบาย คาดคะเน หรือควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ
สรรพสิ่ง หรือปรากฏการณ นั่นเอง(ไพศาล  วรคํา, 2552:105 – 126) 

ความแปรปรวนอาจปรากฏอยู(ในหลากหลายลักษณะ เช(น ความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แรงจูงใจ เจตคติ อายุ และพ้ืนฐานทางครอบครัวของนักเรียน เป�นต�น เม่ือตัวแปรใดตัว
แปรหนึ่งมีค(าแปรปรวนหรือเปลี่ยนแปลงไป ตัวแปรตังกล(าวอาจจะได�รับอิทธิพลจากตัวแปรหรือ
ปNจจัยอ่ืนๆ เช(น ความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจเนื่องมาจากความถนัดและแรงจูงใจ
เป�นต�น 

บทบาทของความแปรปรวนในการวิจัยอาจพิจารณาจากตัวอย(างต(อไปนี้ สมมติว(าครูสอน 
วิชาเคมีในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห(งหนึ่งสนใจศึกษาผลของวิธีสอน 3 วิธีท่ีมีต(อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมีของนักเรียน โดยต้ังชื่อหัวข�อวิจัยว(า “การศึกษาอิทธิพลของวิธีสอนท่ีมีต(อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมีของนักเรียนชันมัธยมศึกษา” ซ่ึงเป�นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวิธีสอนเป�นตัวแปรอิสระท่ี
มี 3 ระดับ (3 วิธี) สมมติว(าเป�นวิธีสอนท่ี 1, 2 และ 3 ส(วนตัวแปรตามเป�นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมีซ่ึงได�จากการทดสอบหลังจากท่ีทําการสอนไปแล�วหนึ่งภาคเรียน ในการทดลองครั้งนี้มี
นักเรียนเป�นกลุ(มตัวอย(างจํานวน 90 คน เม่ือนักเรียนท้ังหมดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมีก็จะได�คะแนนจํานวน 90 ตัว โดยคะแนนท้ัง 90 ตัวนี้จะมีค(าแตกต(างกันไปหรือมีการ
กระจายของคะแนน คะแนนท่ีได�นี้จึงมีค(าเปลี่ยนแปลงไปตามนักเรียนแต(ละคน หรือมีความแปรปรวน
นั่นเอง 

อาจมีหลากหลายสาเหตุท่ีทําให�คะแนนของนักเรียนแตกต(างกัน หนึ่งไนนั้นอาจเป�นเพราะวิธี
สอนท่ีแตกต(างกันซ่ึงเป�นตัวแปรต�นในการศึกษาครั้งนี้และผู�วิจัยต�องการท่ีจะตรวจสอบว(าวิธีสอน
เหล(านี้ส(งผลต(อคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีต(างกันหรือไม( นอกจากนี้อาจมีตัวแปรอ่ืนๆ ท่ี
เป�นสาเหตุของความแปรปรวนในตัวแปรตาม (คะแนนผลสัมฤทธิ์) เช(น ช(วงเวลาท่ีทําการ (เช�า,บ(าย) 
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนความสามารถของนักเรียนรวมท้ังตัวแปรสอดแทรก 
(Intervening variable) อ่ืนๆ ท่ีอาจทําให�เกิดความแปรปรวนในตัวแปรตาม ดังนั้นหากผู�วิจัยต�องการ
ทราบอิทธิพลของตัวแปรต�นจริงๆ แล�ว ก็ต�องทําการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรอ่ืนๆ ท้ังหมด
ท่ีไม(ใช(ความแปรปรวนเนื่องจากตัวแปรต�น (วิธีสอน)  ท้ังนี้การควบคุมความแปรปรวนก็เพ่ือให�เกิด
ความเท่ียงตรงในการนําผลการวิจัยไปใช�   

โดยความแปรปรวนท่ีจะเกิดข้ึนในการวิจัยเชิงปริมาณ  หรืออาจเกิดข้ึนกับการวิจัยทาง
การศึกษา  จําแนกได�  3  ประเภท  ดังนี้ (นงลักษณ   วิรัชชัย, 2543 : 9-11) 

1.  ความแปรปรวนอย(างมีระบบ  (Systematic  Variance)  หรือความแปรปรวนร(วม    
(Co Variance)  หรือความแปรปรวนท่ีอธิบายได� (Explained  Variance) หรือความแปรปรวนจาก
ผลการทดลอง  (Experimental Variance)  เป�นความสัมพันธ ระหว(างตัวแปรต�นและตัวแปรตาม  

2.  ความแปรปรวนจากตัวแปรแทรกซ�อน(Extraneous Variance) เป�นความสัมพันธ  
ระหว(างตัวแปรตามกับตัวแปรแทรกซ�อนท่ีปนเปvwอน (Confound) กับความแปรปรวนอย(างเป�นระบบ  
ท่ีเป�นความแปรปรวนท่ีต�องการขจัดออกจากการวิจัย 

3.  ความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อน(Error Variance) เป�นความแปรปรวนท่ีไม( 
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สามารถอธิบายได�ด�วยตัวแปรในการวิจัย  ท่ีอาจเกิดจากสาเหตุต(าง ๆ  อาทิ  ความแตกต(างระหว(าง
กลุ(มตัวอย(าง  ความคลาดเคลื่อนในการวัด  หรือความลําเอียงในการทดลอง  เป�นต�น  สามารถแสดง
ความสัมพันธ ของความแปรปรวนของตัวแปรได�ดังแสดงในภาพท่ี 8.1  

 
 

 
ภาพท่ี 8.1  ความสัมพันธ ของความแปรปรวนของตัวแปร 
                 ท่ีมา  :  นงลักษณ   วิรัชชัย,2543 : 9 

 
ความเท่ียงตรงของการออกแบบการวิจัย 
 ในการออกแบบการวิจัย  ผู�วจิัยมีจุดมุ(งหมายของการออกแบบการวิจัยเพ่ือให�ได�ผลการวิจัยท่ี
ถูกต�อง  ชัดเจน มีความเท่ียงตรง และความเชื่อม่ันให�มากท่ีสุด  โดยความเท่ียงตรงท่ีเกิดข้ึนในการ
ออกแบบการวิจัยจําแนกได� 2 ลักษณะดังนี้   

1. ความเท่ียงตรงภายใน (Internal Validity) เม่ือต�องการตรวจสอบว(า แบบแผนการวิจัยมี
ความเท่ียงตรงภายในหรือไม( ก็สามารถพิจารณาได�จากค(าท่ีสังเกตได�จากตัวแปรตามเป�นผลมาจากตัว
แปรต�นจริงๆ หรือไม( นั่นก็คือ แบบแผนท่ีมีความเท่ียงตรงภายในต�องเป�นแบบแผนท่ียืนยันได�ว(าความ
แปรปรวนของตัวแปรตามเกิดมาจากความแปรปรวนของตัวแปรต�นจริง ดังนั้นในการออกแบบการ
วิจัยจึงต�องตัดโอกาสของตัวแปรอ่ืนท้ังหมดท่ีจะเข�ามามีอิทธิพลต(อตัวแปรตามท่ีทําการศึกษา ซ่ึง
ปNจจัยท่ีอาจส(งผลต(อความเท่ียงตรงภายในของการวิจัยพอสรุปได�ดังนี้ 

1.1 เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนระหว�างการวิจัย (Contemporary History) ในบางครั้งใน
ระหว(างทําการวิจัย กลุ(มตัวอย(างอาจได�รับประสบการณ อ่ืนท่ีผู�วิจัยไม(ได�ศึกษา แต(มีผลต(อตัวแปร
ตามท่ีกําลังศึกษาอยู( ซ่ึงจะทําให�ผลท่ีสังเกตได�จากตัวแปรตามไม(ใช(ผลจากตัวแปรต�นอย(างเดียว เช(น
ถ�าผู�วิจัยกําลังศึกษาผลของการสอนโดยใช�สื่อโทรทัศน ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ แต(ในชุมชนท่ีเป�น
กลุ(มตัวอย(างเกิดโรคระบาดข้ึน ทําให�กลุ(มตัวอย(างรู�จักวิธีดูแลสุขภาพเป�นอย(างดี พฤติกรรมการดูแล
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สุขภาพของกลุ(มตัวอย(างจึงอาจเป�นผลมาจากการเกิดโรคระบาดมากกว(าเกิดจากการเรียนรู�ทางสื่อ
โทรทัศน  เป�นต�น 

1.2. วุฒิภาวะ (Maturation Process) พัฒนาการทางร(างกายและทางจิตใจท่ี
เกิดข้ึนภายในบุคคลท่ีเป�นกลุ(มตัวอย(างระหว(างการวิจัยท่ีใช�เวลายาวนาน จะทําให�มีผลต(อการ
ตอบสนองของกลุ(มตัวอย(าง เช(น อายุมากข้ึนมีวุฒิภาวะสูงข้ึน ทําให�ต้ังใจตอบสนองมากข้ึน ซ่ึงต(างก็มี
ผลต(อค(าท่ีสังเกตได�ของตัวแปรตาม ดังนั้นอายุ วุฒิภาวะและความสนใจจึงเป�นตัวแปรสอดแทรกท่ีทํา
ให�ผลท่ีได�ไม(ใช(ผลของตัวแปรต�นอย(างแท�จริง 

1.3  การทําการทดสอบก�อน (Pre-testing Procedure) การทดสอบก(อนการวิจัย
จะส(งเสริมประสบการณ การเรียนรู�ของกลุ(มตัวอย(าง เนื่องจากการทดสอบก็เป�นเสมือนวิธีสอนอย(าง
หนึ่ง ดังนั้นผลการวัดตัวแปรตาม หรือการตอบสนองของกลุ(มตัวอย(างในการวิจัยอาจไม(ใช(ผลของตัว
แปรต�นอย(างแท�จริงก็ได�แต(อาจเป�นผลของการเรียนรู�จากการทดสอบก(อนการวิจัย 

1.4  เครื่องมือทีใช�ในการวัด (Measuring Instruments) การเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือทดสอบ การเปลี่ยนแปลงผู�ประเมินหรือผู�สัมภาษณ  ล�วนมีผลต(อการตอบสนองของกลุ(ม
ตัวอย(างท้ังสิ้น เช(น แบบทดสอบท่ีมีความยากง(ายต(างกัน ทดสอบกับคนๆ เดียวกันย(อมได�คะแนน
ต(างกันหรือผู�ประเมินสองคนประเมินพฤติกรรมเดียวกันก็จะไม(เหมือนกัน หรือแม�แต(ผู�ประเมินคน
เดียวประเมินพฤติกรรมก(อนและหลังการทดลองก็มักจะมีเกณฑ แตกต(างไป เพราะผู�ประเมินมี
ประสบการณ มากข้ึน ตังนั้นผลท่ีวัดได�จึงอาจไม(ใช(ผลจากตัวแปรต�นท่ีทําการศึกษาเพียงอย(างเดียว 

1.5 การถดถอยทางสถิติ (Statistical Regression) ในการวิจัยทางการศึกษาบาง
กรณีโดยเฉพาะอย(างยิ่งการศึกษาท่ีมีการวัดซํ้า มักจะเกิดปรากฏการณ ท่ีเรียกว(า “การถดถอยทาง
สถิติ” คือค(าท่ีวัดได�ครั้งหลังมักจะมีแนวโน�มลู(เข�าหาค(าเฉลี่ยของกลุ(ม เช(น ผู�ท่ีได�คะแนนสูงในการ
ทดสอบครั้งแรกมักทําคะแนนตํ่าลงในการทดสอบครั้งหลัง หรือผู�ท่ีได�คะแนนตํ่าในครั้งแรกมักจะทําได�
คะแนนสูงข้ึนในครั้งหลัง เป�นต�น ดังนั้นค(าท่ีวัดได�ในกรณีนี้จึงมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป�นจริง 

1.6 ความแตกต�างของกลุ�มตัวอย�าง (Differential Selection of Subjects) 
ในทางการศึกษา โดยเฉพาะอย(างยิ่งในการวิจัยเชิงทดลอง การเลือกกลุ(มตัวอย(างมักมีข�อจํากัด เช(น 
กลุ(มทดลองและกลุ(มควบคุมมักจะเป�นนักเรียนคนละห�องและถูกจัดไว�แล�ว ทําให�กลุ(มทดลองและกลุ(ม
ควบคุมไม(เท(าเทียมกันต้ังแต(ต�น ผลท่ีวัดได�ของตัวแปรตามจึงอาจเป�นผลมาจากความแตกต(างของ
กลุ(มตัวอย(างท้ังสองท่ีไม(เท(ากันอยู(ก(อนแล�ว ซ่ึงไม(ใช(ผลจากตัวแปรต�นเพียงอย(างเดียว 

1.7 การสูญหายของหน�วยทดลอง (Experimental Mortality) การท่ีผู�รับการ
ทดลองขาดหายไปจากการทดลอง อาจทําให�ผลท่ีค�นพบนั้นผิดพลาดไปจากความเป�นจริง เช(น กลุ(มท่ี
ได�คะแนนตํ่าถอนตัวออกจากการทดลอง ก็จะทําให�คะแนนเฉลี่ยของกลุ(มทดลองสูงกว(ากลุ(มควบคุม
ซ่ึงไม(ใช(เพราะผลของตัวแปรต�น แต(เป�นผลจากการสูญหายไปของผู�รับการทดลอง 

1.8 ปฏิสัมพันธ�ระหว�างการเลือกตัวอย�างกับป:จจัยอ่ืนๆ (Interaction of 
Selection and Others) เม่ือกลุ(มทดลองและกลุ(มควบคุมมีความเท(าเทียมกันในตอนเริ่มต�น เช(น มี
คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท(ากัน แต(ปNจจัยอ่ืนๆ ของแต(ละกลุ(มอาจไม(เหมือนกัน เช(น สภาพ
ทางครอบครัวของสมาชิกในกลุ(มอาจแตกต(างกัน ซ่ึงส(งผลต(อแรงจูงใจของผู�รับการทดลองให�มีการ
พัฒนาตนเองโดยไม(ต�องอาศัยสิ่งเร�าในทดลอง เช(น สมาชิกในกลุ(มทดลองส(วนใหญ(เป�นคนรวยและ
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ส(วนน�อยเป�นคนจน คนจนก็มักจะพยายามพัฒนาตนเองให�เด(นข้ึนเพ่ือทดแทนปมด�อยท่ีเป�นคนจน จะ
เห็นว(าแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนนั้นเนื่องมาจากปมด�อยของตนเอง ไม(ได�มาจากสิ่งทดลองหรือปNจจัยท่ีศึกษา 
เป�นต�น 

2. ความเท่ียงตรงภายนอก (External Validity) ในการออกแบบการวิจัยโดยท่ัวไปแล�วจะ
เน�นความเท่ียงตรงภายในเป�นหลัก แต(ก็ไม(ควรจะละเลยต(อความเท่ียงตรงภายนอก ความเท่ียงตรง
ภายนอก หมายถึง การท่ีผลการค�นพบนั้นสามารถสรุปอ�างได� (Generalizability) หรือสามารถอ�าง 
(Representativeness) ไปยังสถานการณ อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากประชากรของกลุ(มตัวอย(างได� โดย
ยังคงได�ผลการค�นพบนั้นเหมือนเดิม ดังนั้นแบบแผนการวิจัยท่ีดีผลการวิจัยท่ีได�ไม(เพียงสรุปอ�างไปยัง
ประชากรเปgาหมายได�เท(านั้น แต(ยังสามารถสรุปอ�างไปยังประชากรของตัวแปรต�นอ่ืนๆ และ 
ประชากรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได�อีกด�วย ปNจจัยท่ีส(งผลต(อความเท่ียงตรงภายนอกของการวิจัย พอสรุปได�ดังนี้ 

2.1 ผลของปฏิสัมพันธ�ระหว�างความลําเอียงในการเลือกตัวอย�างกับตัวแปรต�น
(Interaction effects of selection biases and independent variable) การเลือกกลุ(มตัวอย(าง
มาศึกษา หากกลุ(มตัวอย(างนั้นไม(เป�นตัวแทนท่ีดีของกลุ(มประชากรท้ังหมด กลุ(มตัวอย(างท่ีได�ย(อมมี
ข�อจํากัด ผลจากการค�นพบจึงไม(อาจอ�างไปยังประชากรกลุ(มอ่ืนๆ ได� เช(น เราสุ(มตัวอย(างของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 จากโรงเรียนหนึ่งในเขตเมือง เราก็จะไม(สามารถอ�างผลการศึกษาไปยังมัก ชั้น
ประถมศึกษาป�ท่ี 6 ในชนบทได� เนื่องจากความแตกต(างของสติปNญญาและสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
เป�นต�น 

2.2  ผลของการทดสอบก�อน (Effect of pre-testing) เนื่องจากการทดสอบก(อน
เป�นเง่ือนไขท่ีกลุ(มทดลองได�รับซ่ึงต(างไปจากประชากรอ่ืนๆ ท่ีไม(ได�รับเง่ือนไขนี้ การทดสอบก(อนนั้น 
จะเป�นการกระตุ�นเตือนแก(กลุ(มทดลองในหัวเรื่อง ปNญหาหรือเหตุการณ นั้นๆ ซ่ึงจะต(างไปจากกลุ(ม
ประชากรหรือประชากรอ่ืนท่ีไม(ได�รับการทดสอบ ดังนั้นผลท่ีได�จึงไม(มีความเท่ียงตรงในการสรุป อ�าง
ไปยังประชากรกลุ(มอ่ืนๆ ได� 

2.3  ผลของกระบวนการทดลอง(Effect of experimental procedures) หรือ
ผลของคอว ธอร น(Hawthorne effect) เนื่องจากกระบวนการสังเกตและเครื่องมือท่ีใช�ในการทดลอง
อาจทําให�นักเรียนและครูเกิดความตระหนักมากกว(าปกติ ทําให�พฤติกรรมท่ีแสดงออกดีกว(าท่ีควรจะ
เป�น หรือไม(เป�นไปตามธรรมชาติ ดังนั้นผลการค�นพบจึงไม(สามารถสรุปอ�างไปยังประชากรปกติท่ีไม(ได�
รับการทดลองได� 

2.4  ผลแทรกซ�อนของการทดลองหลายครั้ง(Multiple-treatment inference) 
ถ�าตัวอย(างได�รับสิ่งทดลองหลายๆ อย(าง อาจทําให�เกิดผลตกค�างของสิ่งทดลองครั้งก(อนๆ ในกลุ(ม
ตัวอย(างได� ซ่ึงต(างจากประชากรอ่ืนท่ีไม(ได�รับสิ่งทดลองเหล(านี้ ดังนั้นการสรุปอ�างผลการวิจัยไปยัง
ประชากรอ่ืนๆ จึงมีข�อจํากัด ไม(สามารถสรุปอ�างได� 
 
หลักการในการออกแบบการวิจัย 
 หน�าท่ีหลักทางเทคนิคของการออกแบบแผนการวิจัยก็คือ การควบคุมความแปรปรวน หรือ
เพ่ือให�ได�แบบแผนการวิจัยซ่ึงเป�นกลไกในการควบคุมความแปรปรวน หลักการทางสถิติท่ีอยู(เบื้องหลัง
กลไกนี้เรียกว(า หลักการ Max Min Con (Kerlinger,1973: 284) ได�แก( 
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 1. การทําให�ความแปรปรวนเชิงระบบมีค(ามากท่ีสุด (maximize systematic variance: 
Max) 
 2. ทําให�ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนลดลงตํ่าสุด (minimize error variance: 
Min) 
 3. ควบคุมความแปรปรวนเชิงระบบท่ีแทรกซ�อน (Control extraneous systematic 
variance: Con) 
 ตามหลักการนี้เพ่ือให�ได�แบบแผนการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นักวิจัยจึงพยายามท่ีจะ
ดําเนินการดังนี้(ไพศาล  วรคํา, 2550: 111 –114, พิสณุ ฟองศรี, 2549: 86)  
 1. เพ่ิมความแปรปรวนของตัวแปรตามอันเป�นผลเนื่องมาจากตัวแปรต�นซ่ึงเป�นความ
แปรปรวนเชิงระบบให�มากท่ีสุด 
 ในการวิจัยส(วนใหญ(ต�องการศึกษาความสัมพันธ ระหว(างตัวแปรต�นและตัวแปรตาม ดังนั้นการ
ทําให�ความแปรปรวนเชิงระบบเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด จึงเป�นการทําให�ความแปรปรวนของตัวแปรตามท่ี
เกิดข้ึน เป�นผลจากความแปรปรวนของตัวแปรต�นอย(างแท�จริง มิใช(เป�นผลจากตัวแปรอิสระอ่ืนท่ีเรา
ไม(ต�องการศึกษา ในทางปฏิบัติผู�วิจัยอาจจะออกแบบการวิจัยนั้นให�เง่ือนไขการทดลองหรือตัวแปรต�น
แตกต(างกันมากท่ีสุด (มีความแปรปรวนมากท่ีสุด) เท(าท่ีจะเป�นไปได� คําตอบท่ีได�จากการวิจัยจะต�อง
ชัดเจน เป�นผลจากสิ่งท่ีศึกษาจริง ๆ หรือมีความตรงภายในโดยปราศจากการรบกวนจากอิทธิพลของ
สิ่งอ่ืน ๆ ท่ีไม(ได�ศึกษาเช(น ในการศึกษาอิทธิพลของวิธีสอนท่ีมีต(อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ถ�าจะให�
แน(ใจว(าวิธีสอนมีอิทธิพลต(อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริง ในการทดลองต�องใช�วิธีสอนท่ีมีความแตกต(าง
กันมากๆ เป�นต�น 
 2. ลดความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนหรือความแปรปรวนสุ(มและความคลาดเคลื่อน
ในการวัดให�เหลือน�อยท่ีสุด 
 ความคลาดเคลื่อนในการวัดนั้นอาจเนื่องมาจากการควบคุมแก�ไขหรือสถานการณ ในการวัด
ไม(ดี และเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดหรือเก็บรวบรวมข�อมูลนั้นไม(มีคุณภาพ 
 ส(วนความคลาดเคลื่อนสุ(มนั้นคือ ความไม(คงท่ีท่ีเกิดข้ึนอย(างสุ(มของลักษณะพ้ืนฐานของ
หน(วยทดลอง ซ่ึงบางครั้งก็เปลี่ยนไปทางนี้บางครั้งก็เปลี่ยนไปทางนั้น เด๋ียวเป�นบวกเด๋ียวเป�นลบ เด๋ียว
ข้ันเด๋ียวลง ความคลาดเคลื่อนสุ(มจึงมีแนวโน�มท่ีจะหักล�างกัน ดังนั้นค(าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนสุ(ม
จึงมักจะเป�นศูนย  นอกจากนี้ความคลาดเคลื่อนสุ(มอาจเกิดจากความต้ังใจก็มี เช(น ปNจจัยท่ีเก่ียวกับ
ความแตกต(างระหว(างหน(วยทดลอง ซ่ึงเรียกว(า ความแปรปรวนเนื่องจากความแตกต(างระหว(างบุคคล 
ซ่ึงจริงๆ แล�วเป�นความคลาดเคลื่อนอย(างเป�นระบบ แต(เนื่องจากเป�นความแปรปรวนท่ีไม(สามารถชี้ชัด
และไม(สามารถควบคุมได� จึงเหมารวมอยู(กับความคลาดเคลื่อนสุ(ม 
 แหล(งของความคลาดเคลื่อนอีกแหล(งหนึ่งคือ ลักษณะของหน(วยทดลองท่ีทําให�เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการวัด เช(น การแปรเปลี่ยนของการตอบสนองจากการลองผิดลองถูก การเดา ความ
เลินเล(อ ความเหนื่อยล�าและเลื่อนลอยของสมอง อารมณ ชั่ววูบของหน(วยทดลอง เป�นต�น ดังนั้นผู�วิจัย
ควรเพ่ิมความระมัดระวังในเรื่องต(อไปนี้ 

2.1  การเลือกกลุ(มตัวอย(าง  ควรใช�วิธีการสุ(มตัวอย(างท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ 
กลุ(มประชากร เพ่ือให�ได�ตัวแทนท่ีดีของประชากรในการทําวิจัย 
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2.2  เครื่องมือท่ีใช�วัด ควรมีความเท่ียง (Reliability) สูง 
2.3  การควบคุมสภาพแวดล�อมในการทดลองหรือการวัดให�เหมาะสม ปราศจาก 

สิ่งรบกวน 
 3. ควบคุมตัวแปรแทรกซ�อนหรือตัวแปรท่ีไม(ต�องการ ซ่ึงอาจจะส(งผลต(อผลของการทดลอง 
 การควบคุมตัวแปรแทรกซ�อนหมายถึง การควบคุมให�อิทธิพลของตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ไม(ให�มี
ผลแทรกซ�อนกับสิ่งท่ีศึกษาหรือให�มีผลน�อยท่ีสุดเท(าท่ีจะเป�นไปได� การควบคุมตัวแปรแทรกซ�อนใน
การออกแบบการทดลองอาจทําให�ในหลายแนวทางดังนี้ 
  3.1 ทําให�ตัวแปรแทรกซ�อนนั้นเท(ากันหรือเป�นตัวคงท่ี(Homogeneous) หรือขจัด
ออกไป (Elimination) แนวทางนี้เป�นวิธีการท่ีทําได�ง(าย และมีประสิทธิภาพ แต(จะทําให�ผลการวิจัย
นั้นอยู(ในวงแคบ ขาดอํานาจในการสรุปอ�าง เช(น ในการศึกษาอิทธิพลของวิธีสอนท่ีมีต(อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ถ�ากังวลว(าระดับสติปNญญาจะส(งผลต(อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก็อาจทําให�
ระดับสติปNญญาเป�นตัวคงท่ี โดยเลือกศึกษาเฉพาะกับนักเรียนท่ีมีระดับสติปNญญาเท(ากันหรือใกล�เคียง
กัน เป�นต�น แต(การทําเช(นนี้จะไม(สามารถสรุปอ�างไปยังกลุ(มนักเรียนท่ัวไปท่ีมีระดับสติปNญญาท่ี
แตกต(างกันได� 
  3.2 ใช�วิธีการสุ(ม (Randomization) วิธีนี้เป�นวิธีท่ีดีและใช�กันอย(างกว�างขวาง ตาม
ทฤษฎีการสุ(ม อิทธิพลของตัวแปรแทรกซ�อนจะถูกกระจายไปยังทุกกลุ(มตัวอย(างอย(างเท(าเทียมกัน 
ถึงแม�ว(าการสุ(มไม(อาจรับรองได�ว(าทุกกลุ(มตัวอย(างจะมีความเท(าเทียมกัน แต(ก็มีโอกาสท่ีทุกกลุ(มจะ
เท(าเทียมกันมากข้ึน ด�วยเหตุผลนี้การควบคุมตัวแปรแทรกซ�อน โดยวิธีการสุ(มจึงเป�นวิธีท่ีมีอํานาจใน
การควบคุมมาก ดังนั้นในการออกแบบการวิจัยจึงต�องมีการสุ(มตัวอย(างให�กับกลุ(มหรือเง่ือนไขการ
ทดลอง (Random Selection) และสุ(มเง่ือนไขและปNจจัยอ่ืนๆ ให�กับกลุ(มทดลอง (Random 
Assignment) 
  3.3 ใช�การนําเข�ามาในแบบแผนการวิจัย(To Build it into Research Design) 
เป�นการนําตัวแปรแทรกซ�อนมาเป�นตัวแปรต�นอีกตัวหนึ่ง ซ่ึงตัวแปรแทรกซ�อนท่ีนําเข�ามาร(วมศึกษานี้
จะเป�นตัวแปรคุณลักษณะ (Attribute Variable) เช(น ถ�าพิจารณาแล�วเห็นว(าตัวแปรเพศจะส(งผลต(อ
การศึกษาก็จะนําเอาตัวแปรเพศเข�ามาร(วมศึกษาด�วย ดังนั้นแบบแผนการวิจัยก็จะเป�นการศึกษาท้ัง
อิทธิพลของตัวแปรต�นเดิมและตัวแปรเพศท่ีมีตัวแปรตาม และสิ่งท่ีจะได�ตามมาจากการออกแบบการ
วิจัยในลักษณะนี้คือ ปฏิสัมพันธ  (Interaction) ระหว(างตัวแปรต�นเหล(านั้นท่ีมีผลต(อตัวแปรตาม 
  3.4  ใช�การจับคู(  (Matching Subjects) หลักการพ้ืนฐานของการจับคู(ก็คือ การทํา
ให�กลุ(มตัวอย(างมีความเท(าเทียมกัน โดยการแบ(งกลุ(มตัวย(างออกเป�นสองส(วนหรือมากกว(า ตามตัว
แปรแทรกซ�อนนั้น เช(น แยกระดับสติปNญญาออกเป�นสูงและตํ่า แล�วทําการสุ(มตัวอย(างภายในแต(ละ
ระดับสติปNญญานั้นออกเป�นสองกลุ(ม ดังนั้นในแต(ละกลุ(มก็จะมีระดับสติปNญญาเท(ากัน การควบคุมตัว
แปรแทรกซ�อนแบบนี้อาจทําได�ยากถ�ามีตัวแปรแทรกซ�อนหลายตัว เช(น ถ�าต�องการจับคู(ตามระดับ
สติปNญญา เพศและสถานภาพทางสังคม อาจจะทําได�เพียงตัวแปรสองตัวแรกคือ ระดับสติปNญญากับ
เพศ เท(านั้น เนื่องจากไม(สามารถหาคู(ท่ีมีลักษณะเหมือนกันท้ังสามตัวแปรได� เป�นต�น อย(างไรก็ตาม 
หากจําเป�นต�องใช�การจับคู( ควรพิจารณาให�ดีว(าตัวแปรแทรกซ�อนท่ีนํามาใช�เป�นเกณฑ ในการจับคู(นั้น
ต�องมีความสัมพันธ กับตัวแปรตามสูง ไม(เช(นนั้นการจับคู(ก็จะไม(มีประโยชน อะไร หรือถ�าหาไม(แน(ในก็
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อาจใช�แบบแผนการสุ(มสมบูรณ  (Completely Randomization) หรือการวิเคราะห ความแปรปรวน
ร(วม (Analysis of Covariance) ในการควบคุมน(าจะดีกว(า 
  3.5 ใช�การควบคุมทางสถิติ (Statistical Control) เป�นการใช�วิธีการทางสถิติบาง
ชนิดมาวิเคราะห เพ่ือแยกอิทธิพลของตัวแปรซ�อนออกจากอิทธิพลของตัวแปรต�นท่ีมีต(อตัวแปรตามซ่ึง
จะทําให�เหลือเฉพาะอิทธิพลของตัวแปรต�นท่ีต�องการศึกษาเพียงอย(างเดียว เทคนิคท่ีใช�ได�แก( การ
วิเคราะห ความแปรปรวนร(วม (Analysis of Covariance) การวิเคราะห สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบ
แยกส(วน (Partial Correlation Coefficient) เป�นต�น 
  3.6 ใช�การควบคุมทางกายภาพ (Physical Control) ถ�าในกรณีท่ีตัวแปรแทรกซ�อน
เป�นตัวแปรเชิงกายภาพ เช(น แสง เสียง อุณหภูมิ เป�นต�น อาจจะทําการควบคุมตัวแปรหรือปNจจัย
เหล(านี้ได�โดยการจัดสภาพแวดล�อมเหล(านั้นให�มีความคงท่ีหรือเท(าเทียมกันในแต(ละครั้งหรือในแต(ละ
กลุ(มตัวอย(างในขณะทําการวิจัย 
 
ประเด็นหลักในการออกแบบการวิจัย 

ในการออกแบบการวิจัยนั้นจะครอบคลุมในประเด็นหลัก 4 ประการดังต(อไปนี้  (ไพศาล      
วรคํา, 2550: 114-116, สุรวาท ทองบุ, 2550: 52-64) 

1. การกําหนดสมมติฐานการวิจัย 
2. การกําหนดแบบแผนและขอบเขตการวิจัย 
3. การพิจารณาข�อจํากัดในการวิจัย 
4. การออกแบบวิธีดําเนินการวิจัย 

1. การกําหนดสมมติฐานการวิจัย 
เม่ือผู�วิจัยต้ังประเด็นการศึกษาและได�ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง

โดยรอบคอบแล�ว ผู�วิจัยจะสามารถประมวลองค ความรู�และความคิดท่ีเก่ียวกับปNญหาการวิจัยได�
รวมท้ังการผสมผสานกับคําถามการวิจัยให�เป�นสมมติฐานการวิจัยได�สมมติฐานการวิจัยจะทําหน�าท่ี
เป�นโจทย นําในการวิจัย แต(ถ�าผู�วิจัยมีหลักฐานไม(เพียงพอท่ีจะต้ังสมมติฐานการวิจัย ก็อาจจะใช�
คําถามการวิจัยเป�นโจทย นําในการวิจัยได� การกําหนดคําถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยท่ีถูกต�อง
และตรงประเด็นจะช(วยให�การออกแบบการวิจัยถูกต�องและตรงประเด็นด�วยเช(นกัน ในทางตรงข�าม 
หากผู�วิจัยกําหนดคําถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยผิดพลาด การออกแบบการวิจัยในข้ันตอน
อ่ืนๆ ท่ีเหลือก็จะผิดพลาดไปด�วย ดังนั้นการกําหนดคําถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย จึงมี
ความสําคัญมากต(อการออกแบบการวิจัย 

2. การกําหนดแบบแผนและขอบเขตการวิจัย 
  2.1 แบบแผนการวิจัย 
  แบบแผนการวิจัย (Research Designs) หมายถึง แผนและโครงสร�างของการศึกษา
ค�นคว�าเพ่ือให�ได�มาซ่ึงคําตอบของปNญหาการวิจัย ดังนั้นแบบแผนการวิจัยจึงแสดงให�เห็นท้ังโครงสร�าง
ของปNญหาการวิจัยและแนวทางในการดําเนินการวิจัยท่ีใช� เพ่ือให�ได�มาซ่ึงหลักฐานเชิงประจักษ ท่ี
สัมพันธ กับปNญหาการวิจัย การกําหนดแบบแผนการวิจัยนั้นจะข้ึนอยู(กับธรรมชาติของปNญหาการวิจัย 
แบบแผนการวิจัยท่ีสําคัญๆ มีดังนี้ 
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  2.1.1 แบบแผนการวิจัยท่ีไมใช(การทดลอง (Non-experimental Designs) เป�น
แบบแผน ท่ีผู�วิจัยไม(ได�จัดกระทํา (Manipulate) หรือสร�างเง่ือนไขใดๆให�กับกลุ(มตัวอย(าง ผู�วิจัยจะ
เข�าไปเก็บข�อมูลในปรากฏการณ ท่ีเกิดข้ึนตามภาวะปกติของเหตุการณ  เพ่ือนําข�อมูลมาวิเคราะห หา
ข�อสรุปความรู�ใหม( แบบแผนการวิจัยท่ีไม(ใช(การทดลองมีดังนี้ 

2.1.1.1  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร  (Historical Research) 
2.1.1.2  การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ได�แก( 

2.1.1.2.1 การศึกษารายกรณี (Case Study) 
2.1.1.2.2 การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
2.1.1.2.3 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ  (Correlation Research) 
2.1.1.2.4 การวิจัยเชิงพัฒนาการ (Developmental Research) 

2.1.1.3 การวิจัยเชิงสาเหตุ (Causal Research) 
 

2.1.2 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Designs) เป�นแบบแผนการ
วิจัยท่ีผู�วิจัยมีการกจัดกระทําหรือให�เง่ือนไขกับตัวแปรต�น เพ่ือสังเกตผลหรือเก็บข�อมูลจากตัวแปรตาม 
เป�นแบบแผนในการศึกษาหาความสัมพันธ ในเชิงเหตุและผล (Cause-Effect Relationship) 
เนื่องจากผู�วิจัยมีการจัดกระทํากับตัวแปรต�น(Manipulation) ผู�วิจัยจะต�องให�เง่ือนไขท่ีเป�นสิ่งทดลอง 
(Treatment) กับหน(วยทดลองหรือเป�นการจัดกระทํากับตัวแปรต�นให�เกิดความแตกต(างหรือเกิด
ระดับต(างๆ ของตัวแปร ซ่ึงสังเกตผลของแต(ละดับของตัวแปร ในการทดลองหนึ่งๆ ผู�วิจัยอาจมีการจัด
กระทํากับตัวแปรต�นหนึ่งตัวหรือมากกว(าก็ได� นอกจากนี้หน(วยทดลองบางกลุ(มอาจไม(ได�ทดลองใดๆ 
นอกเหนือจากท่ีเป�นอยู(ในภาวะปกติหรือท่ีเรียกว(า กลุ(มควบคุม แต(ก็ถือว(าเป�นระดับหนึ่งของตัวแปร
จัดกระทําด�วยเช(นกัน  และมีการควบคุม (control) การควบคุมตัวแปรเป�นลักษณะสําคัญของการ
ทดลองโดยเปgาหมายของการควบคุมตัวแปรก็เพ่ือเตรียมสถานการณ ให�สามารถศึกษาผลของตัวแปรท่ี
ศึกษาให�ชัดเจนและสมบูรณ ท่ีสุด ตัวแปรท่ีต�องควบคุมในการวิจัยเชิงทดลองเป�นตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ี
ผู�วิจัยไม(ต�องการศึกษาหรือตัวแปรแทรกซ�อน เพ่ือให�ผลท่ีเกิดข้ึนกับตัวแปรเป�นผลมาจากตัวแปรต�น
อย(างท่ีแท�จริงผู�วิจัยมีการสังเกต (Observation) หลังจากท่ีผู�วิจัยให�สิ่งทดลองแล�วจะต�องทําการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงบางอย(างอาจไม(สามารถสังเกตได�โดยตรง
จําเป�นต�องใช�การวัดทางอ�อม เช(น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีต�องประมาณจากคะแนนสอบ เป�นต�น
การวิจัยเชิงทดลองอาจจําแนกออกเป�นกลุ(มของแบบแผนใหญ(ๆ ตามลําดับของการควบคุมตัวแปรได�
เป�น 3 กลุ(มด�วยกันคือ แบบแผนก(อนแบบทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบแผนก่ึงการ
ทดลอง (Quasi- Experimental Design) และแบบแผนการทดลองแท� (True- Experimental 
Design) แบบแผนก(อนแบบทดลอง เป�นแบบแผนท่ีไม(มีการสุ(มหน(วยทดลองเข�ากลุ(มและไม(มีการ
ควบคุมตัวแปร แต(มีการจัดกระทํากับตัวแปรต�น แบบแผนการทดลองแท� เป�นแบบแผนท่ีมีการสุ(ม
และควบคุมตัวแปรแทรกซ�อนอย(างเคร(งครัดรัดกุมท่ีสุด ส(วนแบบแผนก่ึงการทดลองนั้นเป�นแบบแผน
ท่ีไม(มีการสุ(มแต(มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ�อน ดังนั้นแบบแผนการทดลองแท�จึงมีความเท่ียงตรง
ภายในสูงท่ีสุด รองลงมาเป�นแบบแผนก่ึงการทดลอง และแบบแผนก(อนแบบทดลองมีความเท่ียงตรง
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ภายในตํ่าท่ีสุด ซ่ึงลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองมีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ (ไพศาล  วรคํา, 2550: 129-
135, สุรวาท ทองบุ, 2550: 53-63) 
  แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองท้ังสามกลุ(มยังสามารถแยกเป�นแบบแผนการวิจัยย(อยๆ 
ได�อีกมาก แต(ก(อนท่ีจะกล(าวถึงแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง ขอให�ทําความเข�าใจในสัญลักษณ ท่ีใช�ใน
แต(ละแบบแผนดังนี้ 
 
   R หมายถึง มีการสุ(มหน(วยทดลองเข�ากลุ(ม (random assignment 
   C หมายถึง กลุ(มควบคุม (control Group) 
   E หมายถึง กลุ(มทดลอง (Experiment) 
   O หมายถึง มีการสังเกต (Observation) 
   X หมายถึง มีการให�สิ่งทดลอง (Treat) 

2.1.2.1  แบบแผนทดลองเบ้ืองต�น (Pre-experimental Designs) ได�แก( 
2.1.2.1.1 แบบแผนกลุ(มเดียวทดสอบหลัง (One-Group 

Posttest Only Design) แบบแผนกลุ(มเดียวทดลองหลัง(One-Group Posttest Only Deign) แบบ
แผนนี้โดยท่ัวไปจะมีวิธีวิจัยดังนี้1) เลือกสุ(มทดลองมา 1 กลุ(ม ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเป�นกลุ(มทีมีอยู(แล�ว   
2) ให�ทดลองกับหน(วยทดลอง และ 3) ทําการสังเกตหรือวัดตัวแปรตามหลังจากให�สิ่งทดลอง 
แบบแผนการทดลองเขียนเป�นแผนภาพท่ี  8.2 ได�ดังนี้ 
 

การสุ(ม กลุ(ม ทดสอบก(อน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 
- E - X O 

  

        
 

ภาพท่ี  8.2  การศึกษาแบบกลุ(มเดียว (One-Group Posttest Only Deign) 
ท่ีมา :  Cambell and Stanley, 1969 

 
ข�อดี  เป�นแบบแผนการวิจัยท่ีง(าย สะดวกในการวิจัย และไม(ได�รับผลจากการทดสอบก(อน 

 ข�อเสีย  ขาดความเท่ียงตรงภายในและภายนอก เพราะไม(มีการสุ(มและควบคุมตัวแปรทํา
ให�ผลท่ีสังเกตได�อาจไม(ใช(ผลจากตัวแปรต�น และไม(สามารถสรุปอ�างไปยังกลุ(มอ่ืนๆ ได� 
 แบบแผนกลุ(มเดียวทดลองหลังนี้เหมาะสําหรับการศึกษาท่ีผู�วิจัยแน(ใจว(าก(อนการทดลอง
ความรู� ทักษะหรือเจตคติท่ีจะทําการศึกษานั้นยังไม(เกิดข้ึนกับหน(วยทดลอง และไม(มีเหตุการณ แทรก
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ซ�อนเกิดข้ึนระหว(างการทดลอง เช(น การศึกษาเจตคติท่ีมีการใช�นวัตกรรมหนึ่งๆ หรือการทดลองใช� 
(Try out) นวัตกรรม เพ่ือพิจารณาความเป�นไปได�และความเหมาะสมในการนําไปใช� เป�นต�น 

2.1.2.1.2 แบบแผนกลุ(มเดียวทดสอบก(อนหลัง (One-Group  
Pretest-Posttest) แบบแผนนี้โดยท่ัวไปจะมีวิธีวิจัยดังนี้1) เลือกกลุ(มทดลองมา 1 กลุ(ม ซ่ึงโดยท่ัวไป
จะเป�นกลุ(มท่ีมีอยู(แล�ว2) ทําการสังเกตหรือวัดตัวแปรตามก(อนทําการทดลอง3) ให�สิ่งทดลองกับหน(วย
ทดลอง และ4) ทําการสังเกตหรือวัดตัวแปรตามหลังจากให�สิ่งทดลอง และทําการเปรียบเทียบผลการ
วัดก(อนกับหลังการทดลอง  แบบแผนการทดลองเขียนเป�นแผนภาพท่ี 8.3 ได�ดังนี้ 
 

การสุ(ม กลุ(ม ทดสอบก(อน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 
- E O X O 

  

                        
                 

ภาพท่ี  8.3  การศึกษาแบบแผนกลุ(มเดียวทดสอบก(อนหลัง  
(One-Group Pretest-Posttest) 

                  ท่ีมา :  Cambell and Stanley, 1969 
 
ข�อดี  เป�นแบบแผนการวิจัยท่ีง(าย สะดวกในการวิจัย และสามารถสังเกตการณ เปลี่ยนแปลง

ในตัวแปรตามได� 
 ข�อเสีย  ขาดความเท่ียงตรงภายในและภายนอก เพราะไม(มีการสุ(มและไม(สามารถควบคุมตัว
แปรแทรกซ�อนระหว(างการทดลองได� ทําให�ผลท่ีสังเกตได�อาจไม(ใช(ผลจากตัวแปรต�นและไม(สามารถ
สรุปอ�างไปยังกลุ(มอ่ืนๆ ได� 
 แบบแผนกลุ(มเดียวทดสอบก(อนหลังนี้เหมาะสําหรับการศึกษาท่ีปNจจัยส(วนบุคคลของหน(วย
ทดลองไม(มีผลต(อตัวแปรท่ีศึกษา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือแก�ปNญหาใด
ปNญหาหนึ่งของนักเรียนกลุ(มใดกลุ(มหนึ่งโดยเฉพาะ 
 

2.1.2.1.3 แบบแผนกลุ(มเดียวทดสอบหลายช(วงเวลา  (One- 
Group Time Series Design) เป�นแบบแผนท่ีมีการทดสอบก(อนและหลังการทดลองหลายครั้ง แต(ไม(
มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ�อนและไม(มีการสุ(ม มีวิธีการวิจัยดังนี้ 1) เลือกสุ(มทดลองมา 1 กลุ(ม      
ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเป�นกลุ(มท่ีมีอยู(แล�ว 2) ทําการสังเกตหรือวัดตัวแปรตามก(อนทําการทดลองหลายๆ ครั้ง 
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โดยท้ิงระยะห(างเท(าๆ กัน 3) ให�สิ่งทดลองกับหน(วยทดลอง และ 4) ทําการสังเกตหรือวัดตัวแปรตาม
หลังจากให�สิ่งทดลอง โดยทําการวัดหลายๆ ครั้งและท้ิงระยะห(างเท(าๆ กัน แล�วทําการเปรียบเทียบผล
การทดสอบก(อนกับหลังการทดลอง 
 แบบแผนการทดลองเขียนเป�นแผนภาพท่ี 8.4 ได�ดังนี้ 
 

การสุ(ม กลุ(ม ทดสอบก(อน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 
- E O1  O2  O3 X O4  O5  O6 

  

                         
                 
     O1  O2  O3      =   ผลการสอบก(อนการทดลอง 
                       X           =   ตัวแปรสาเหตุ (Treatment ) สิ่งทดลอง  
               O4  O5   O6    =   ผลการสอบหลังการทดลอง  
 

ภาพท่ี  8.4    แบบแผนกลุ(มเดียวทดสอบหลายช(วงเวลา (One-Group Time Series Design) 
ท่ีมา :  Cambell and Stanley, 1969 

 
ข�อดี  เป�นแบบแผนท่ีวิจัยท่ีง(าย สะดวกในการวิจัย และสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ�อน

โดยรวมได� เพราะเป�นไปได�ว(าผลของตัวแปรแทรกซ�อนในการทดสอบแต(ละครั้งเท(าเทียมกัน 
 ข�อเสีย ไม(สามารถควบคุมประสบการณ อ่ืนของหน(วยทดลองได�และขาดความเท่ียงตรง
ภายนอก เพราะไม(มีการสุ(ม จึงไม(สามารถสรุปอ�างผลการวิจัยไปยังกลุ(มอ่ืนๆ ได� 
 แบบแผนกลุ(มเดียวทดสอบหลายช(วงเวลานี้เหมาะสําหรับการศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องท่ีสําคัญอย(างใดอย(างหนึ่งอย(างทันทีทันใด เช(น การเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักในการ
บริหารงานโรงเรียน หรือเจตคติของผู�เรียนต(อการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนโดยใช�การวัดซํ้าก(อนและ
หลังการเปลี่ยนแปลงนั้น 

2.1.2.2 แบบแผนการทดลองจริง (True Experimental Designs) ได�แก( 
2.1.2.2.1 แบบแผนสุ(มกลุ(มควบคุมทดสอบหลังอย(างเดียว  

(Randomized Control Group Posttest Only Design) แบบแผนสุ(มกลุ(มควบคุมทดลองหลังอย(าง
เดียว (Randomized Control Group Posttest Only Design) เป�นแบบแผนท่ีมีกลุ(มควบคุมและ
กลุ(มทดลอง มีการสุ(มหน(วยทดลองเข�ากลุ(มตามลักษณะของแบบแผนการทดลองแท� เพ่ือกระจาย
คุณลักษณะประจําตัวของหน(วยทดลองระหว(างกลุ(มได�เท(าเทียมกัน หรือทําให�กลุ(มทดลองหรือกลุ(ม
ควบคุมมีความเท(าเทียมกันแต(มีการสังเกตหลังการทดลองอย(างเดียว มีวิธีการวิจัยดังนี้1) สุ(มหน(วย
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ทดลองเข�ากลุ(มสองกลุ(มหรือมากกว(า2) สุ(มสิ่งทดลองให�กับกลุ(ม3) ทําการทดลอง และ 4) สังเกตหรือ
วัดตัวแปรตามหลังจากให�สิ่งทดสอบ แล�วทําการเปรียบเทียบระหว(างกลุ(ม 
 แบบแผนการทดลองเขียนเป�นแผนภาพท่ี 8.5 ได�ดังนี้ 
 

การสุ(ม กลุ(ม ทดสอบก(อน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 
R E - X O 

C - - O 
  

                                                          

 
           
                               X           =   ตัวแปรสาเหตุ (Treatment ) สิ่งทดลอง  

               Opretest1     =   ผลการสอบของกลุ(มทดลองหลังการทดลอง 
                                   Oposttest2    =   ผลการสอบของกลุ(มควบคุมหลังการทดลอง 
                                              R       =   การสุ(มหน(วยทดลอง 
 

ภาพท่ี  8.5    แบบแผนสุ(มกลุ(มควบคุมทดสอบหลังอย(างเดียว 
(Randomized Control Group Posttest Only Design) 

ท่ีมา :  Cambell and Stanley, 1969 
 
ข�อดี เป�นแบบแผนการวิจัยท่ีม่ันใจได�ว(า ปNจจัยแทรกซ�อนต(างๆ ของกลุ(มควบคุมและกลุ(ม

ทดลองจะถูกควบคุมได�เท(าเทียมกันก(อนท่ีจะให�สิ่งทดลอง เช(น ประสบการณ  กระบวนการทางวุฒิ
ภาวะ กางถดถอยทางสถิติ และอิทธิพลการทดสอบก(อน 
 ข�อเสีย ไม(สามารถศึกษาพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามได�เนื่องจากไม(มีการ
ทดสอบก(อนการทดสอบก(อน 
  2.1.2.2.2 แบบแผนสุ(มกลุ(มควบคุมทดสอบก(อนหลัง (Randomized Control 
Group Posttest Only Design)เป�นแบบแผนท่ีมีกลุ(มควบคุมและกลุ(มทดลอง มีการสุ(มหน(วยทดลอง
กลุ(มตามลักษณะของแบบแผนการทดลองแท� และมีการสังเกตก(อนและหลังการทดลอง มีวิธีการวิจัย
ดังนี้1) สุ(มหน(วยทดลองเข�ากลุ(มสองกลุ(มหรือมากกว(า2) สุ(มสิ่งทดลองให�แต(ละกลุ(ม3) สังเกตหรือวัด
ตัวแปรตามในแต(ละกลุ(ม4) ให�สิ่งทดลองกับแต(ละกลุ(มและแบบ  แผนการทดลองเขียนเป�นแผนภาพท่ี 
8.6 ได�ดังนี้ 
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การสุ(ม กลุ(ม ทดสอบก(อน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 

R E O X O 
C O - O 

  
                                           

                 
                     
                                      Opretest1      =   ผลการสอบของกลุ(มทดลองก(อนการทดลอง 
                                      Opretest2      =   ผลการสอบของกลุ(มควบคุมก(อนการทดลอง 

                               X               =   ตัวแปรสาเหตุ (Treatment ) สิ่งทดลอง  
                Oposttest3      =   ผลการสอบของกลุ(มทดลองหลังการทดลอง 

                                      Oposttest4     =   ผลการสอบของกลุ(มควบคุมหลังการทดลอง 
                                                 R       =   การสุ(มหน(วยทดลอง 
 

ภาพท่ี  8.6    แบบแผนสุ(มกลุ(มควบคุมทดสอบก(อนหลัง  
           (Randomized Control Group Posttest Only Design) 

ท่ีมา :  Cambell and Stanley, 1969 
 
 
ข�อดี เป�นแบบแผนการวิจัยท่ีม่ันใจได�ว(า ปNจจัยแทรกซ�อนต(างๆ ของกลุ(มควบคุมและกลุ(ม

ทดลองจะถูกควบคุมให�เท(าเทียมกันก(อนท่ีจะให�สิ่งทดลอง เช(น ประสบการณ  กระบวนการทางวุฒิ
ภาวะ การถดถอยทางสถิติ เป�นต�น และสามารถศึกษาพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม
ได� นอกจากนี้การทดสอบก(อนยังเป�นการตรวจสอบอย(างเท(าเทียมกันของกลุ(มด�วย 
 ข�อเสีย อาจเกิดปฏิสัมพันธ ระหว(างการทดสอบก(อนกับปNจจัยแทรกซ�อนอ่ืนๆ ทําให�ส(งผลต(อ
ค(าการวัดตัวแปรตามได� และการทดสอบก(อนกลายเป�นเง่ือนไขท่ีทําให�ผลการศึกษาไม(สามารถสรุป
อ�างไปยังประชากรอ่ืนๆ ได� เพราะโดยปกติประชากรอ่ืนๆ จะไม(ได�รับประสบการณ ในการทดสอบ
หรือเหมือนกับกลุ(มท่ีใช�ในการทดลอง 
 แบบแผนสุ(มกลุ(มควบคุมทดสอบก(อนหลังเป�นแบบแผนท่ีนิยมใช�กันอย(างกว�างขวางในทาง
การศึกษา ถึงแม�จะมรอิทธิพลของปฏิสัมพันธ ระหว(างการทดสอบก(อนกับปNจจัยอ่ืนๆ ส(งผลแทรกซ�อน
ในตัวแปรท่ีศึกษาก็ตาม ปฏิสัมพันธ ดังกล(าวก็ไม(ถือว(าเป�นปNญหาสําคัญทางการศึกษา ดังนั้นแบบ
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แผนการทดลองนี้จึงเหมาะสําหรับการศึกษาผลของนวัตกรรมต(างๆ ในการพัฒนาผู�เรียนอย(างเช(น 
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนในการพัฒนาความสามารถของผู�เรียน เป�นต�น 
  2.1.2.2.3 แบบแผนสุ(มกลุ(มควบคุมทดสอบก(อนหลังหลายช(วงเวลา: (Randomized 
Control Group Time Series Design)เป�นแบบแผนท่ีมีกลุ(มควบคุมและกลุ(มทดลอง มีการสุ(มหน(วย
ทดลองเข�ากลุ(มตามลักษณะของแบบแผนการทดลองแท� และมีการสังเกตก(อนและหลังการทดลอง
หลายช(วงเวลา โดยมีวิธีวิจัยดังนี้1) สุ(มหน(วยทดลองเข�ากลุ(มสองกลุ(มหรือมากกว(า2) สุ(มสิ่งทดลองให�
แต(ละกลุ(ม3) สังเกตหรือวัดตัวแปรตามในแต(ละกลุ(มเป�นระยะๆ ก(อนให�สิ่งทดลอง4) ให�สิ่งทดลองกับ
แต(ละกลุ(ม5) สังเกตหรือวัดตัวแปรตามหลังจากให�สิ่งทดลองเป�นระยะๆ และ6) ทําการเปรียบเทียบ
ตัวแปรตามระหว(างก(อนและหลังการทดลอง และเปรียบเทียบระหว(างกลุ(ม 
 
แบบแผนการทดลองเขียนเป�นแผนภาพท่ี 8.7 ได�ดังนี้ 
 

การสุ(ม กลุ(ม ทดสอบก(อน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 
R E O1  O2  O3 X O4  O5  O6 

C O1  O2  O3 - O4  O5  O6 
 

                                                     

 
 
                 กลุ(มทดลอง                            

O1 O2  O3     =   ผลการสอบของกลุ(มทดลองก(อนการทดลอง 
                    O4  O5  O6     =   ผลการสอบของกลุ(มทดลองหลังการทดลอง 

                 X           =   ตัวแปรสาเหตุ (Treatment ) สิ่งทดลอง  
                กลุ(มควบคุม 

O1  O2  O3    =   ผลการสอบของกลุ(มควบคุมก(อนการทดลอง 
O4  O5  O6    =   ผลการสอบของกลุ(มควบคุมหลังการทดลอง 

                                        R       =   การสุ(มหน(วยทดลอง 
 

ภาพท่ี  8.7    แบบแผนสุ(มกลุ(มควบคุมทดสอบก(อนหลังหลายช(วงเวลา 
          (Randomized Control Group Time Series Design) 

ท่ีมา :  Cambell and Stanley, 1969 
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 ข�อดี  เป�นแบบแผนการวิจัยท่ีม่ันใจได�ว(า  ปNจจัยแทรกซ�อนต(างๆจะถูกควบคุมให�เท(าเทียมกัน
ระหว(างกลุ(มควบคุมและกลุ(มทดลอง  เช(น  ประสบการณ   กระบวนการทางวุฒิภาวะ  การถดถอย
ทางสถิติ เป�นต�น  และสามารถศึกษาพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามได�  ตลอดจน
สามารถสรุปอ�างไปยังประชากรอ่ืนๆได�  เนื่องจากมีการสุ(มและลดอิทธิพลของการทดสอบก(อนโดย
การเปรียบเทียบการทดสอบหลายๆครั้ง 
 ข�อเสีย  มีการทดสอบบ(อยอาจทําให�เกิดปNญหาการขาดหายไปของหน(วยทดลอง 
 แบบแผนสุ(มกลุ(มควบคุมและกลุ(มทดสอบก(อนหลังหลายช(วงเวลา  เป�นแบบแผนท่ีเหมาะ
สําหรับการศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องท่ีสําคัญอย(างใดอย(างหนึ่งอย(างทันทีทันใด  เช(น  
หรือเจตคติของผู�เรียนต(อการเปลี่ยนแปลงวิธีสอนโดยใช�การวัดซํ้าก(อนและหลังการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว(างกลุ(มได�ด�วย 
  2.1.2.2.4 แบบแผนสุ(มกลุ(มของโซโลมอน (Solomon Four-Groups Design)เป�น
แบบแผนท่ี R. L. Solomon  ได�นําเสนอเม่ือป� 1949 เพ่ือแก�จุดอ(อนของแบบแผนสุ(มกลุ(มควบคุม
ทดสอบก(อนหลัง  เก่ียวกับอิทธิพลของการทดสอบก(อน  โดยการเพ่ิมกลุ(มในการทดลองท่ีมีท้ังการ
ทดสอบก(อนและไม(มี  ดังนั้นแบบแผนสี่กลุ(มของโซโลมอนจึงมีการควบคุมตัวแปรอย(างเข�มงวด  โดย
ใช�กลุ(มควบคุมและกลุ(มทดลองรวมท้ังสิ้นจํานวน 4 กลุ(ม  แต(ละกลุ(มได�รับสิ่งทดลองและมีการทดสอบ
ก(อนการทดลองท่ีต(างกัน  มีการสุ(มหน(วยทดลองเข�ากลุ(มตามลักษณะของแบบแผนการทดลองจริง  

แบบแผนการทดลองเขียนเป�นแผนภาพท่ี 8.8  ได�ดังนี้ 
 

การสุ(ม กลุ(ม ทดสอบก(อน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 
 
           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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      กลุ(มทดลอง                            
O1 O2  O3     =   ผลการสอบของกลุ(มทดลองก(อนการทดลอง 

                    O4  O5  O6     =   ผลการสอบของกลุ(มทดลองหลังการทดลอง 
                  X           =   ตัวแปรสาเหตุ (Treatment ) สิ่งทดลอง  

                 กลุ(มควบคุม 
O1  O2  O3    =   ผลการสอบของกลุ(มควบคุมก(อนการทดลอง 
O4  O5  O6    =   ผลการสอบของกลุ(มควบคุมหลังการทดลอง 

                                R       =   การสุ(มหน(วยทดลอง 
 

ภาพท่ี  8.8    แบบแผนสุ(มกลุ(มของโซโลมอน (Solomon Four-Groups Design) 
 

ข�อดี  เป�นแบบแผนการวิจัยท่ีม่ันใจได�ว(า  ปNจจัยแทรกซ�อนต(างๆ ของกลุ(มควบคุมและกลุ(ม
ทดลองจะถูกควบคุมให�เท(าเทียมกันก(อนท่ีจะให�กลุ(มทดลอง  เช(น  ประสบการณ   กระบวนการทาง
วุฒิภาวะ  การถดถอยทางสถิติ  ประสบการณ ในการทดสอบก(อน เป�นต�น  และสามารถศึกษา
พัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามได�   
 ข�อเสีย  ต�องใช�กลุ(มในการทดลองหลายกลุ(มท่ีเท(าเทียมกันซ่ึงค(อนข�างจะหาได�ยาก  และ
ยุ(งยากในการวิเคราะห ทางสถิติ 
  2.1.2.2.5 แบบแผนแฟคทอเรียล (Factorial Design)เป�นแบบแผนท่ีมีตัวแปรต�น
ต้ังแต( 2 ตัวข้ึนไป  มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ�อน  จํานวนกลุ(มท่ีใช�ในการทดลองจะเท(ากับผลคูณ
ของจํานวนระดับของตัวแปรต�นท่ีทําการศึกษา  เช(น  ตัวแปร A มี 2 ระดับ ตัวแปร B มี 2 ระดับ  
จํานวนกลุ(มท่ีใช�ในการทดลองจะเป�น 2x2 = 4 กลุ(ม  โดยแต(ละกลุ(มจะได�รับสิ่งทดลองและเง่ือนไขท่ี
แตกต(างกัน  มีการสุ(มหน(วยทดลองเข�ากลุ(มตามลักษณะและสุ(มสิ่งทดลองให�กับกลุ(มด�วย  แบบแผน
แฟคทอเรียล ขนาด 2x2 เขียนเป�นแผนภาพท่ี 8.9 ได�ดังนี้  
 
 ตัวแปร A 

ระดับ 1 ระดับ 2 
     ตัวแปร B ระดับ 1 กลุ�ม 1 กลุ�ม 2 

ระดับ 2 กลุ�ม 1 กลุ�ม 2 
 

ข�อดี  เป�นแบบแผนการวิจัยท่ีสามารถศึกษาอิทธิพลตัวแปรต�นหลายตัว  ตลอดจนอิทธิพล
ร(วมระหว(างตัวแปรเหล(านั้นด�วย  และเป�นการนําตัวแปรแทรกซ�อนเข�ามาศึกษาในแบบแผนการ
ทดลอง 
 ข�อเสีย ต�องใช�กลุ(มในการทดลองหลายกลุ(มท่ีเท(าเทียมกันซ่ึงค(อนข�างจะหาได�ยาก  และ
ยุ(งยากในการวิเคราะห ทางสถิติ 
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 แบบแผนแฟคทอเรียลเหมาะสําหรับการศึกษาปฏิสัมพันธ ระหว(างตัวแปรต�นท่ีส(งผลต(อตัว
แปรตาม  เช(น  ผลของปฏิสัมพันธ ระหว(างวิธีสอนกับระดับสติปNญญาของนักเรียนท่ีมีอิทธิพลต(อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป�นต�น 

2.1.2.3 แบบแผนก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Designs) ได�แก( 
    2.1.2.3.1 แบบแผนกลุ(มไม(เท(าเทียมทดสอบหลังอย(างเดียว (Non-
Equivalent Control Group Posttest Only Design)เป�นแบบแผนท่ีมีกลุ(มควบคุมและกลุ(มทดลอง
ท่ีเป�นกลุ(มท่ีมีอยู(แล�วหรือไม(สามารถสุ(มหน(วยทดลองให�กับกลุ(มได�  ทําให�กลุ(มควบคุมและกลุ(มทดลอง
มีลักษณะไม(เท(าเทียมกัน  และในแบบแผนนี้มีการทดสอบภายหลังอย(างเดียว 
 แบบแผนการทดลองเขียนเป�นแผนภาพ 8.10 ได�ดังนี้ 
 

การสุ(ม กลุ(ม ทดสอบก(อน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 
 E - X O 

C - - O 
  

                                       
                                    
                             X      =    ตัวแปรสาเหตุ (Treatment ) สิ่งทดลอง 
          OExp   =    ผลการสอบของกลุ(มทดลองหลังการทดลอง 
          OCon   =   ผลการสอบของกลุ(มควบคุมหลังการทดลอง 
 

           ภาพท่ี  8.10    แบบแผนกลุ(มไม(เท(าเทียมทดสอบหลังอย(างเดียว  
                            (Non-Equivalent Control Group Posttest Only Design) 

                    ท่ีมา :  Cambell and Stanley, 1969 
 

ข�อดี  เป�นแบบแผนการวิจัยท่ีสามารถศึกษาเปรียบเทียบผลของสิ่งทดลองในตัวแปรตามได�  
และไม(มีอิทธิพลของการทดสอบก(อนรบกวนผลท่ีเกิดข้ึนในตัวแปรตาม 
 ข�อเสีย   ไม(สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ�อนเก่ียวกับคุณลักษณะของหน(วยทดลองได�  
เนื่องจากไม(มีการสุ(มหน(วยทดลองเข�ากลุ(ม 
 การใช�แบบแผนกลุ(มไม(เท(าเทียมทดสอบหลังอย(างเดียว  ผู�วิจัยต�องม่ันใจว(าลักษณะส(วน
บุคคลของหน(วยทดลองจะไม(ส(งผลต(อตัวแปรท่ีศึกษา  เช(น  การศึกษาเก่ียวกับเจตคติของผู�เรียนต(อ
วิธีการสอน  เป�นต�น 
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  2.1.2.3.2 แบบแผนกลุ(มไม(เท(าเทียมทดสอบก(อนหลัง (Non- 

Equivalent Control: Group Pretest-Posttest Design)เป�นแบบแผนท่ีมีกลุ(มควบคุมและกลุ(ม
ทดลองท่ีไม(ได�สุ(ม  และมีการทดสอบก(อนและหลังการทดลอง 
แบบแผนการทดลองเขียนเป�นแผนภาพท่ี 8.11  ได�ดังนี้ 
 

การสุ(ม กลุ(ม ทดสอบก(อน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 
- E - X O 

C - - O 
 

                          
 
                                      Opretest1      =   ผลการสอบของกลุ(มทดลองก(อนการทดลอง 
                                      Opretest2      =   ผลการสอบของกลุ(มควบคุมก(อนการทดลอง 

                                  X           =   ตัวแปรสาเหตุ (Treatment ) สิ่งทดลอง  
                Oposttest3      =   ผลการสอบของกลุ(มทดลองหลังการทดลอง 

                                      Oposttest4     =   ผลการสอบของกลุ(มควบคุมหลังการทดลอง 
 

         ภาพท่ี  8.11    แบบแผนกลุ(มไม(เท(าเทียมทดสอบก(อนหลัง (Non- 
Equivalent Control: Group Pretest-Posttest Design) 

ท่ีมา :  Cambell and Stanley, 1969 
 
ข�อดี   เป�นแบบแผนการวิจัยท่ีสามารถศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลง

เป�นผลของสิ่งทดลองในตัวแปรตามได�   
 ข�อเสีย  ไม(สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ�อนเก่ียวกับคุณลักษณะของหน(วยทดลองได�  
เนื่องจากไม(มีการสุ(มหน(วยทดลองเข�ากลุ(มและการทดสอบก(อนอาจมีปฏิสัมพันธ กับสิ่งทดลองด�วย 
 แบบแผนกลุ(มไม(เท(าเทียมทดสอบหลัง  เป�นแบบแผนท่ีต�องการลดจุดอ(อนของแบบแผนกลุ(ม
ไม(เท(าเทียมทดสอบหลังอย(างเดียว  โดยใช�การทดสอบก(อนเพ่ือตรวจสอบความเท(าเทียมกันของกลุ(ม
ก(อนท่ีจะให�สิ่งทดลองกับแต(ละกลุ(ม  การเปรียบเทียบระหว(างกลุ(มควบคุมกับกลุ(มทดลอง  ควร
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงมากกว(าการเปรียบเทียบคะแนน  เช(น  การศึกษาเปรียบเทียบ
พัฒนาการทางการเรียนอันเนื่องมาจากวิธีการสอน  เป�นต�น 
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  2.1.2.3.3 แบบแผนกลุ(มไม(เท(าเทียมทดสอบหลายช(วงเวลา (Non-Equivalent 
Control Group Time Series Design) เป�นแบบแผนท่ีมีกลุ(มควบคุมและกลุ(มทดลองท่ีไม(ได�สุ(ม  
และมีการทดสอบก(อนและหลังการทดลองหลายครั้ง 
แบบแผนการทดลองเขียนเป�นแผนภาพท่ี 8.12   ได�ดังนี้ 
 

การสุ(ม กลุ(ม ทดสอบก(อน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 
- E O1  O2  O3 X O4  O5  O6 

C O1  O2  O3 - O4  O5  O6 
 

                    
                        

 กลุ(ม E  กลุ(มทดลอง                            
O1 O2  O3      =   ผลการสอบของกลุ(มทดลองก(อนการทดลอง 

                               O4  O5  O6     =   ผลการสอบของกลุ(มทดลองหลังการทดลอง 
                            X            =   ตัวแปรสาเหตุ (Treatment ) สิ่งทดลอง  

                      กลุ(ม C  กลุ(มควบคุม 
           O1  O2  O3    =   ผลการสอบของกลุ(มควบคุมก(อนการทดลอง 
           O4  O5  O6    =   ผลการสอบของกลุ(มควบคุมหลังการทดลอง 
 

ภาพท่ี  8.12    แบบแผนกลุ(มไม(เท(าเทียมทดสอบหลายช(วงเวลา  
(Non-Equivalent Control Group Time Series Design)  

ท่ีมา :  Cambell and Stanley, 1969 
 

ข�อดี  เป�นแบบแผนการวิจัยท่ีสามารถศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงท่ี
เป�นผลของสิ่งทดลองในตัวแปรตามได�  และลดอิทธิพลของปฏิสัมพันธ ของการทดสอบก(อนกับสิ่ง
ทดลองได�โดยไม(ต�องเพ่ิมจํานวนกลุ(ม 
 ข�อเสีย   ไม(สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ�อนเก่ียวกับคุณลักษณะของหน(วยทดลองได�  
เนื่องจากไม(มีการสุ(มหน(วยทดลองเข�ากลุ(ม 
 แบบแผนกลุ(มไม(เท(าเทียมทดสอบหลายช(วงเวลา  เป�นแบบแผนท่ีต�องการลดจุดอ(อนของ
แบบแผนกลุ(มไม(เท(าเทียมทดสอบก(อนหลังอันเนื่องมาจากการทดสอบก(อนการทดลอง  โดยใช�การ
ทดสอบก(อนและหลังหลายๆครั้ง  เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของการสอบ   ทําให�สามารถเปรียบเทียบ
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อิทธิพลของสิ่งทดลองได�ดีข้ึน  โดยไม(ต�องเพ่ิมจํานวนกลุ(มในการทดลอง  จึงเหมาะสําหรับกรณีท่ีมี
กลุ(มตัวอย(างท่ีเป�นธรรมชาติ (ไม(สามารถจัดกลุ(มใหม(ได�)  และมีเพียงสองกลุ(ม 
  2.1.2.3.4 แบบแผนทดลองหมุนเวียน (Counterbalanced Design)เป�นแบบ
แผนการทอลองท่ีใช�กลุ(มตามธรรมชาติ(intact  group) หมุนเวียนรับสิ่งทดลองท่ีแตกต(างกัน  โดย
จํานวนกลุ(มและจํานวนสิ้นทดลองต�องเท(ากัน  และทุกกลุ(มได�รับสิ่งทดลองครบท้ังหมด  เพ่ือแก�ไข
จุดอ(อนเก่ียวกับความไม(เท(าเทียมกันของกลุ(มในแบบแผนกลุ(มไม(เท(าเทียมทดสอบก(อนหลัง  ท้ังนี้
ผู�วิจัยจะต�องม่ันใจว(า  สิ่งทดลองจะไม(มีผลตกค�างในหน(วยทดลองและลําดับในการได�รับสิ่งทดลองจะ
ไม(ส(งผลต(อตัวแปรตามท่ีทําการศึกษา  แบบแผนการทดลองเขียนเป�นแผนภาพท่ี 8.13 ได�ดังนี้ 
 
กลุ(ม 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 

 
 ข�อดี  เป�นแบบแผนการวิจัยท่ีสามารถควบคุมไม(เท(าเทียมกันของกลุ(มท่ีอาจส(งผลต(อตัวแปร
ตามได� 
 ข�อเสีย  ใช�จํานวนกลุ(มในการทดลองมาก  และมักมีผลของสิ่งทดลองตกค�างในหน(วยทดลอง
จึงไม(เหมาะสมกับการวิจัยทางการศึกษาเป�นต�น 

1.3 การวิจัยเชิงประดิษฐ หรือเชิงพัฒนาผลิตภัณฑ  (Creative or Productivity 
Research)เป�นแบบแผนการวิจัยท่ีผู�วิจัยมุ(งสร�างสรรค ผลงานหรือผลิตภัณฑ ต(างๆ เช(น สร�าง
เครื่องจักรกล โปรแกรมคอมพิวเตอร  สร�างวิธีการ เป�นต�น ซ่ึงเป�นการวิจัยประยุกต  

1.4 การวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) เป�นแบบแผนการวิจัยท่ีผู�วิจัยท่ี
ผู�วิจัยต�องการตัดสินคุณค(าของกิจกรรม โครงการ แผน หลักสูตร เป�นต�น โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ ท่ี
กําหน ซ่ึงอาจจะเป�นแบบแผนการวิจัยเชิงบรรยายหรือเชิงทดลองก็ได� 

นอกจากนี้ยังมีแบบแผนการวิจัยอ่ืนๆ อีกมากซ่ึงข้ึนอยู(กับมิติท่ีพิจารณาในการ
จําแนกประเภท ซ่ึงรายละเอียดของแบบแผนท่ีสําคัญๆ จะได�นําเสนอในบทต(อไป 

 
2.2 ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย หมายถึง กรอบท่ีผู�วิจัยกําหนดข้ึนเพ่ือใช�ในการวิจัยครั้งนั้นๆ ว(าจะ
ดําเนินการวิจัยในขอบเขตท่ีกว�างหรือแคบเพียงใด ครอบคลุมประชากรกลุ(มใด ตัวแปรครบถ�วน ตาม
กรอบความคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) หรือไม( การวัดตัวแปรแต(ละตัวครบถ�วนตาม
นิยามเชิงทฤษฎีของตัวแปรนั้นเพียงใด การเก็บรวบรวมข�อมูลใช�วิธีการท่ีสมบูรณ ตามท่ีควรจะเป�น
หรือไม( และการวิเคราะห ข�อมูลสามารถตอบคําถามการวิจัยได�ลึกซึงเพียงใด ดังนั้นการกําหนด
ขอบเขตการวิจัยจึงต�องทราบกรอบความคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ก(อน และต�อง
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ทราบรายละเอียดเก่ียวกับกลุ(มประชากร เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห ข�อมูลท่ีผู�วิจัย
เลือกใช� 

 
  3. การพิจารณาข�อจํากัดในการดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยแต(ละครั้งต�องคํานึงถึงข�อจํากัดในการดําเนินการวิจัยให�รอบคอบ เพ่ือจะ
ได�วางแผนหรือออกแบบการวิจัยให�สามารถดําเนินการสําเร็จลุล(วงลงได� ข�อจํากัดในการดําเนินการ
วิจัยท่ีต�องพิจารณาได�แก((ไพศาล วรคํา, 2550: 216) 

1. งบประมาณ ผู�วิจัย หน(วยงาน หรือองค กรท่ีต�องการใช�ผลการวิจัยส(วนใหญ(จะมี
งบประมาณในการทําวิจัยอยู(ในวงจํากัดการออกแบบการวิจัยจะต�องให�อยู(ภายใต�งบประมาณท่ีมีอยู( 
หรือท่ีได�รับ ไม(เช(นนั้นอาจทําให�การวิจัยล�มเหลว หรือสําเร็จช�ากว(าระยะเวลาท่ีกําหนด หรืองานวิจัย
ขาดคุณภาพได� 

2. เวลา งานวิจัยทุกเรื่องหรือเกือบท้ังหมดจะมีกรอบเวลาในการดําเนินการวิจัยท่ี
จํากัด เนื่องจากปNญหาและสภาพทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําให�ต�องดําเนินการวิจัย
และให�ผลการวิจัยเพ่ือนําไปใช�ในขณะท่ีปรากฏการณ หรือปNญหานั้นยังคงอยู( หากดําเนินการวิจัยล(าช�า
สถานการณ อาจเปลี่ยนไป ซ่ึงก็จะกระทบต(อผลการวิจัย หรือหากงานวิจัยเสร็จช�ากว(ากําหนด 
ผลการวิจัยอาจใช�ประโยชน ไม(ได� หรือใช�ได�น�อย นอกจากนี้งานวิจัยบางเรื่องอาจต�องรอระยะเวลาท่ี
เหมาะสมจึงจะสามารถดําเนินการได� ดังนั้นเวลาจึงเป�นปNจจัยสําคัญอย(างหนึ่งในการวิจัย โดยเฉพาะ
อย(างยิ่งโครงการวิจัยท่ีได�รับทุนสนับสนุน เพราะผู�รับผิดชอบหรือหน(วยงานต�องทําสรุปการใช�
งบประมาณประจําป� ในบางกรณีก็ต�องการใช�ผลการวิจัยท่ีเร(งต(วน ดังนั้นผู�วิจัยจะต�องออกแบบการ
วิจัยหรือเลือกแบบแผนการวิจัยท่ีเหมาะสมกับเวลาท่ีมีอยู(อย(างจํากัดนั้นด�วย 

3. บุคลากร จํานวนและคุณภาพของนักวิจัย ผู�ช(วยวิจัย ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับการวิจัยจะต�องมีเพียงพอ หากมีข�อจํากัดเก่ียวกับบุคลากรท่ีเป�นกําลังสําคัญอาจต�องลด
ขอบเขตของการวิจัยลง เพ่ือให�สามารถดําเนินการวิจัยได�เสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา อย(างไรก็ตาม 
ปNจจัยด�านบุคลากร งบประมาณและเวลามักจะเก่ียวข�องสัมพันธ กันเสมอ เช(น หากมีเวลาน�อยแต(
งบประมาณมากก็ย(อมแปลงงบประมาณให�เป�นกําลังคนให�สามารถดําเนินการวิจัยให�เสร็จทันเวลาได� 
ดังนั้นการ พิจารณาข�อจํากัดในการดําเนินการวิจัยจึงต�องพิจารณาร(วมกันท้ังสามปNจจัยดังกล(าว 
 

4. การออกแบบวิธีดําเนินการวิจัย 
นักออกแบบการวิจัยคิดแบบแผนการวิจัยข้ึนมาเพ่ือให�ผู�วิจัยเลือกแบบแผนท่ีเหมาะสมกับ

สภาพการณ ของปNญหาท่ีจะทําวิจัย ซ่ึงมีต้ังแต(แบบแผนท่ีสะดวกไปจนถึงแบบแผนท่ีซับซ�อนยุ(งยาก 
หรือจากแบบแผนท่ีมีข�อบกพร(องมากท่ีสุดไปจนถึงแบบแผนท่ีมีข�อบกพร(องน�อยท่ีสุดหรือเกือบไม(มี
เลย แบบแผนการวิจัยจะช(วยให�ผู�วิจัยเห็นภาพของการดําเนินงานในทุกๆ ด�านได�อย(างชัดเจน ทําให�
สามารถทําการวิจัยเรื่องนั่นๆ สําเร็จลุล(วงและได�คําตอบของปNญหาท่ีผู�วิจัยต�องการศึกษา และถ�า
ผู�วิจัยสามารถเลือกแบบแผนการวิจัยท่ีเหมาะสมกับสภาพปNญหา ก็จะทําให�ได�คําตอบท่ีมีความเชื่อถือ
ได�ด�วยดังนั้นการออกแบบวิธีดําเนินการวิจัยจึงประกอบด�วย การออกแบบการสุ(ม  
การออกแบบการวัดและการออกแบบการวิเคราะห ข�อมูล(ไพศาล วรคํา, 2550: 116-125, ศิริชัย  
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กาญจนวาสี  และคณะ, 2544: 106-105) 
       1. การออกแบบการสุ�ม (Sampling Design) งานวิจัยส(วนใหญ(ทําการศึกษาจากกลุ(ม

ตัวอย(าง ซ่ึงผู�วิจัยจะต�องวางแผนในการได�มาซ่ึงกลุ(มตัวอย(างท่ีจะทําการศึกษา การออกแบบการสุ(มมี
กิจกรรมท่ีสําคัญดังนี้ 

1.1 นิยามประชากรให�สอดคล�องกับปNญหาการวิจัย 
1.2 กําหนดขนาดของกลุ(มตัวอย(างท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงต�องคํานึงถึงหลักการ

ทางทฤษฎีและความเป�นไปได�ในทางปฏิบัติคือ ในทางทฤษฎีการกําหนดขนาดของกลุ(มตัวอย(างต�อง
พิจารณาถึงจํานวนประชากร ระดับความคลาดเคลื่อนและระดับความเชื่อม่ันท่ีต�องการ ส(วนในทาง
ปฏิบัติ ผู�วิจัยจะต�องคํานึงถึงวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล เวลาท่ีมีและเวลาท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
ตลอดจนงบประมาณท่ีใช�ในการจัดหาเครื่องมือและเก็บรวบรวมข�อมูล เป�นต�น จึงอาจสรุปได�ว(า หาก
ไม(มีข�อจํากัดในทางปฏิบัติแล�ว ก็ควรจะกําหนดขนาดของกลุ(มตัวอย(างให� เท(ากับหรือมากกว(าท่ี
คํานวณได�ตามทฤษฎี แต(ล�ามีข�อจํากัดในทางปฏิบัติ เช(น เวลาและงบประมาณไม(เพียงพอ ผู�วิจัยอาจ
ลดขนาดของกลุ(มตัวอย(างลง แต(ต�องมีเหตุผลท่ีสามารถชี้แจงได� และควรเขียนเป�นข�อจํากัดในการวิจัย
ไว�ด�วย 

1.3 กําหนดวิธีการสุ(มเพ่ือให�ได�กลุ(มตัวอย(างเท(ากับขนาดท่ีกําหนด และเป�นตัว
แทนท่ีดีของประชากร ดังท่ีได�กล(าวมาแล�วในบทท่ี 5 

      2. การออกแบบการวัด (Measurement Design) หลังจากท่ีผู�วิจัยได�กําหนดกรอบ
การวิจัยชัดเจนแล�วว(ามีตัวแปรใดบ�างท่ีมีความเก่ียวข�องในการวิจัย ผู�วิจัยจะต�องออกแบบการวัดค(า
ของตัวแปรเหล(านั้น โดยท่ัวไปจะดําเนินการดังนี้ 

2.1 นิยามตัวแปรท้ังหมดท่ีทําการศึกษา ถ�าตัวแปรนั้นเป�นตัวแปรประกอบจะต�อง
นิยามท้ังในระดับทฤษฎีหรือนิยามเชิงโครงสร�างและนิยามในระดับปฏิบัติการของตัวแปรย(อยๆ แต(ถ�า
เป�นตัวแปรเด่ียวก็จะต�องนิยามในระดับปฏิบัติการ เพ่ือให�เห็นถึงปริมาณหรือความเข�มของการมีอยู(
ของตัวแปรนั้นๆ ทําให�สามารถสังเกตและวัดค(าตัวแปรดังกล(าวได� 

2.2 กําหนดระดับการวัดของตัวแปรแต(ละตัว และเลือกรูปแบบและสเกลของ
เครื่องมือ 

2.3 ร(างเครื่องมือท่ีจะใช�ในการวัดตัวแปรเหล(านั้น ตามนิยามเชิงโครงสร�างและ
นิยามเชิงปฏิบัติการ และตามรูปแบบของเครื่องมือและสเกลท่ีเลือก 

2.4 ออกแบบการทดลองใช�และหาคุณภาพเครื่องมือ เช(น ความเท่ียงตรง ความ
เชื่อม่ัน อํานาจจําแนก ความยากง(าย เป�นต�น 

2.5 กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล เพ่ือให�มีความคลาดเคลื่อนในการวัดน�อยท่ีสุด 
ควรออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลให�รอบคอบและรัดกุมมากท่ีสุด เช(น ใช�การเก็บรวบรวมข�อมูล
ด�วยตนเองแทนการเก็บทางไปรษณีย  หรือใช�การสัมภาษณ แทนการใช�แบบสอบถาม เป�นต�น แต(ท้ังนี้
ต�องคํานึงถึงข�อจํากัดด�านเวลาและงบประมาณด�วย 

      3. การออกแบบการวิเคราะห�ข�อมูล (Analytical Design) การออกแบบการวิเคราะห 
ข�อมูลอาจแบ(งออกเป�น 2 แนวทางตามลักษณะงานวิจัยคือ 
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3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิเคราะห ข�อมูลสําหรับงานวิจัยประเภทนี้ผู�วิจัย
จะต�องพิจารณาสถิติท่ีเหมาะสมสําหรับใช�ในการวิเคราะห ข�อมูล ตลอดจนเหตุผลในการเลือกใช�สถิติ
นั้นๆ ดังนั้นผู�วิจัยจะต�องมีความรู�ว(าสถิติใดใช�สําหรับสรุปข�อมูลเพ่ือตอบคําถามลักษณะใด และมี
ข�อตกลงเบื้องด�น (Assumption) อะไรบ�าง ในการออกแบบการวิเคราะห ข�อมูลเชิงปริมาณอาจ
พิจารณาจากองค ประกอบต(างๆ ในการวิจัย 

3.2 การวิเคราะห ข�อมูลเชิงคุณภาพ ใช�หลักความเป�นเหตุเป�นผลในการวิเคราะห  
(LogicalAnalysis) วิธีการท่ีใช�ได�แก( 

3.2.1 การจําแนกและจัดระบบข�อมูล (Typology and Taxonomy) เป�น
การนําข�อมูลท่ีได�จากการเก็บรวบรวมและบันทึกไว�ท่ียังกระจัดกระจายกันอยู(มาจัดให�เป�นหมวดหมู(
หรือเป�นระบบโดยอาศัยเกณฑ ใดเกณฑ หนึ่ง เพ่ือให�ข�อมูลท่ีมีอยู(นั้นง(ายต(อความเข�าใจในปรากฏการณ 
ทางสังคมท่ีทําการศึกษา ตามมุมมองหรือความคิดเห็นของกลุ(มตัวอย(างหรือผู� ท่ีอยู(ในบริบทท่ี
ทําการศึกษา 

3.2.2  การวิเคราะห สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป�นการสร�าง
บทสรุปท่ีมีลักษณะเป�นนามธรรมโดยอาศัยข�อมูลรูปธรรม (ข�อมูลเชิงประจักษ ) หลายๆ ส(วนท่ี
เพียงพอต(อการลงข�อสรุป โดยผู�วิจัยจะวิเคราะห เชื่อมโยงลักษณะท่ีร(วมกันของข�อมูลส(วนย(อยๆ เข�า
ด�วยกันเพ่ือให�ได�ข�อสรุปจากปรากฏการณ ท่ีศึกษา 

3.2.3  การเปรียบเทียบเหตุการณ  (Constant Comparison) เป�นการ
เปรียบเทียบหาคุณลักษณะท่ีเหมือนกันและแตกต(างกันของข�อมูลเหตุการณ หรือปรากฏการณ ท่ีทํา
การสังเกตได�ในแต(ละเหตุการณ  เพ่ือให�ได�ข�อสรุปท่ีมีลักษณะเป�นนามธรรมมากข้ึนและมีความ
ครอบคลุมหรือใช�อ�างอิงอธิบายข�อมูลเหตุการณ ท้ังหลายได� 

3.2.4  การวิเคราะห ส(วนประกอบ (Componential Analysis) เป�นการ
วิเคราะห ข�อมูลโดยการค�นหาคุณสมบัติหรือส(วนประกอบท่ีมีความหมายของข�อมูลแต(ละชุด แล�วนํา
ส(วนประกอบเหล�านั้นมาเปรียบเทียบและเขียนสรุปบรรยายให�เห็นถึงความเหมือนและความแตกต(าง
ของความหมายในข�อมูลชุดนั้นๆเทคนิคการวิเคราะห ข�อมูลท่ีกล(าวมานี้เป�นเพียงเทคนิคพ้ืนฐานเท(านั้น 
ในการวิเคราะห ข�อมูลเชิงคุณภาพอาจใช�เทคนิคอ่ืนๆ ได�อีกเช(น การวิเคราะห เอกสาร เป�นต�นประเด็น
ต(างๆ ในการออกแบบการวิจัยท่ีกล(าวมาท้ังหมดนี้จะนําไปสู(การออกแบบการวิจัยท่ีดี เพ่ือให�สามารถ
หาคําตอบของคําถามการวิจัย หรือวัตถุประสงค ของการวิจัยได�อย(างถูกต�อง และเชื่อถือได� 
 
ประโยชน�ของการออกแบบการวิจัย 
 ถ�าผู�วิจัยได�ออกแบบการวิจัยหรือวางแผนการวิจัยไว�เป�นอย(างดีแล�ว  โอกาสท่ีจะประสบ
ผลสําเร็จในการทําวิจัยย(อมมีสูง  นั่นคือสามารถดําเนินการวิจัยสําเร็จตามแผนท่ีวางไว�และได�งานวิจัย
ท่ีมีความเท่ียงตรงและมีความเชื่อถือได�  ประโยชน ของการออกแบบการวิจัย จึงพอสรุปได�ดังนี้((พิชิต  
ฤทธิ์จรูญ, 2547 : 57,ไพศาล วรคํา, 2550: 125) 
 1. ช(วยให�ผู�วิจัยตัดสินใจเลือกรูปแบบการวิจัยและการควบคุมตัวแปรต(างๆ ได�ถูกต�อง 
 2. ช(วยชี้แนะแนวทางในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 3. ช(วยชี้แนะแนวทางในการกําหนดและสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
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 4. ช(วยชี้แนะแนวทางเก่ียวกับการวิเคราะห และแปลผลข�อมูล 
 5. ช(วยเป�นแนวทางในการกําหนดงบประมาณ กําลังคนและระยะเวลาท่ีทําการวิจัย 
 6. ช(วยทําให�ผู�วิจัยและผู�ท่ีอ(านงานวิจัยได�พิจารณาว(าจะนําผลของการวิจัยมาสร�างเป�นทฤษฎี
หรือใช�สรุปอ�างอิงได�มากน�อยเพียงใด 
 

บทสรุป 

  การออกแบบการวิจัย เป�นการจัดทํารูปแบบ หรือแบบแผนการวิจัยท่ีผู�วิจัยจะต�องให�
ความสําคัญ  เพราะก(อนหลังมือทําการวิจัยผู�วิจัยต�องเข�าใจในโครงสร�างการวิจัยของตนเองอย(างถ(อง
แท�เสียก(อนโดยการออกแบบการวิจัยเพ่ือใช�เป�นแนวทางในการดําเนินการวิจัย   แบบแผนการวิจัย 
นับว(ามีความสําคัญอย(างมากสําหรับนักวิจัย เพราะไม(เพียงแต(จะเปรียบเสมือนเป�นพิมพ เขียวในการ
วิจัยแล�ว การออกแบบการวิจัยนั้นมุ(งให�การดําเนินการวิจัยเป�นไปอย(างมีความเท่ียงตรงท้ังความ
เท่ียงตรงภายในและและความเท่ียงตรงภายนอก  โดยอาศัยการควบคุมความแปรปรวนตามหลักการ 
Max Min Con เพ่ือให�ได�ผลการวิจัยท่ีมีความถูกต�องมากท่ีสุดสําหรับการท่ีจะเลือกใช�แบบการวิจัย
แบบใดในการทําวิจัยนั้น ข้ึนอยู(กับเรื่องท่ีผู�วิจัยสนใจจะศึกษาว(าเป�นเรื่องท่ีมีลักษณะอย(างไร กลุ(ม
ตัวอย(างคือใคร หรืออะไร มีข�อจํากัดในด�านใดบ�างในการทําวิจัยนั้นๆ อย(างไรก็ตามผู�วิจัยควรเลือก
แบบวิจัยท่ีมีข�อบกพร(องน�อยท่ีสุด  และมีความเหมาะสมกับสถานการณ ในการทําวิจัยเรื่องนั้นๆ มาก
ท่ีสุดเป�นหลัก   
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แบบฝCกหัดท�ายบทที่ 8 

 
คําช้ีแจง    ให�ท(านตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให� 
 

1. ในการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต(อตารางการลงสระว(ายน้ําของโรงเรียน     ซ่ึง
ผู�วิจัยสนใจศึกษาว(านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 และชั้นมัธยมศึกษาป�
ท่ี 3  มีความคิดเห็นแตกต(างกันหรือไม(อย(างไร ผู�วิจัยจะออกแบบการวิจัยอย(างไรและจะสร�างเครื่อง
ชนิดใดเพ่ือใช�ในการวิจัยครั้งนี้ 

2. ให�บอกวิธีการท่ีจะสามารถทําให�งานวิจัยให�มีความเท่ียงตรงภายในและความเท่ียงตรง
ภายนอกพร�อมยกตัวอย(างประกอบ 
 3. จงอธิบายลักษณะการออกแบบการวิจัยในการวิจัยเชิงทดลองมีอะไรบ�าง 
 4. ข้ันตอนในการดําเนินการออกแบบการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ เป�นอย(างไร 
 5. แบบการวิจัยแบบทดลองจริง (True  Experimental Design)  มีอะไรบ�าง 
 6. แบบการวิจัยแบบแผนก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Designs) มีอะไรบ�าง 
          7. ให�เลือกแบบการวิจัย ท่ีท(านคิดว(าเหมาะสมกับการวิจัยในชั้นเรียนพร�อมท้ังแสดงเหตุผล
สนับสนุนว(าทําไมจึงเลือกแบบการวิจัยนั้น  

8. ให�ท(านได�ศึกษางานวิจัย 2 เรื่อง ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน แล�วให�พิจารณา 
ว(าในงานวิจัยนั้นมี การออกแบบการวิจัยอย(างไร 
 

 
 



บทที่ 9 
 

สถิติพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

 การเก็บรวบรวมข�อมูลเป�นข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่งของการวิจัย ท่ีจะต�องมีความ
สอดคล�องสัมพันธ&กับวัตถุประสงค&ของการวิจัย  กรอบแนวคิด  สมมติฐานการวิจัย  การประมวลผล
และวิเคราะห&ข�อมูล  ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย  วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลนั้นมีหลากหมาย
วิธีแต,ละวิธีอาจมีความเหมาะสมกับการวิจัยท่ีแตกต,างกัน  และหลังจากได�เก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัย
แล�ว  ผู�วิจัยต�องกําหนดวิธีการวิเคราะห&ข�อมูล  และจะต�องทําการวิเคราะห&ข�อมูลเพ่ือให�ง,ายต,อการ
นําไปใช�ประโยชน&ซ่ึงข�อมูลท่ีผ,านการวิเคราะห&ข�อมูลมาแล�วจะเรียกว,า “สารสนเทศ” ท้ังนี้
กระบวนการวิเคราะห&ข�อมูลในการวิจัยนั้นต�องอาศัยวิธีการทางสถิติเข�ามาช,วยในการดําเนินการมีการ
วิเคราะห&ข�อมูลออกมาในรูปสถิติพ้ืนฐานและสถิติสําหรับการทดสอบสมมุติฐานในบทนี้จะนําเสนอ 
ข้ันตอนการวิเคราะห&ข�อมูล  สถิติพ้ืนฐาน ดังรายละเอียดต,อไปนี้ 
 

ข้ันตอนการวิเคราะห�ข�อมูล 

ข้ันตอนกระบวนการในการวิเคราะห&ข�อมูลจะประกอบด�วยกิจกรรมหลัก  5  กิจกรรมคือ   
การตรวจสอบข�อมูล  การจัดเตรียมข�อมูล  การวิเคราะห&ข�อมูล  สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห&            
และการนําเสนอผลการวิเคราะห&ข�อมูล 

1. การตรวจสอบข�อมูล 
 หลังจากท่ีได�รวบรวมข�อมูลมาเรียบร�อยแล�วสิ่งท่ีจะต�องดําเนินการต,อไปก็คือ 
การวิเคราะห&ข�อมูลซ่ึงประกอบด�วยข้ันตอนต,างๆได�แก,การตรวจสอบข�อมูลการจัดทําข�อมูล 
และการวิเคราะห&ข�อมูล (สมบัติท�ายเรือคํา, 2553: 116)  
  1.1.การตรวจสอบข�อมูลควรทําทันทีหลังจากเก็บรวบรวมข�อมูลเสร็จเรียบร�อยแล�ว
วัตถุประสงค&ของการตรวจสอบข�อมูลคือ 
 1.1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ&ของข�อมูลขาดหายหรือลืมตอบ 
 1.1.2 ตรวจความเป�นไปได�ของข�อมูล 
 1.1.3 ตรวจสภาพความเป�นเอกภาพของการได�มาซ่ึงข�อมูล 
 1.1.4 ในกรณีท่ีไม,สามารถให�ผู�ตอบเพ่ิมเติมหรือทบทวนคําตอบท่ีผิดปกตินั้นได� ก็
อาจจะคัดแบบสอบถามนั้นท้ิงไป  แต,ถ�ามีบางข�อท่ีผู�ตอบไม,ได�ตอบและจําเป�นต�องใช�แบบสอบถามนั้น 
ก็อาจใช�การประมาณค,าข�อมูลท่ีสูญหาย (Missing  Data)  นั้นแทน 

2. การจัดทําข�อมูล 
หลังจากท่ีรวบรวมข�อมูลมาแล�ว ผู�วิจัยจะจัดกระทํากับข�อมูลซ่ึงมีหลายลักษณะข้ึนกับ 

ประเภทของข�อมูลดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 102-104) 
2.1 ในกรณีท่ีเป�นข�อมูลวิจัยเชิงประวัติศาสตร& จะทําการวิพากษ&วิจารณ&ข�อมูล โดยการ

วิจารณ&ภายนอก (External Criticism) เป�นการพิจารณาว,า ข�อมูลนั้นเป�นของแท�หรือไม, ซาก
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โบราณวัตถุหรือเอกสารนั้นเป�นของจริงหรือของปลอม โดยอาจใช�การตรวจสอบ ลายเซ็น ลายมือ 
ตัวพิมพ& การสะกด การใช�ภาษา ต�นฉบับเอกสาร ความตรงกันกับสิ่งท่ีรู�แล�ว และอาจใช�วิธีทางฟZสิกส&
และเคมี ในการตรวจสอบหมึกกระดาษ ใบลาน แผ,นหนังท่ีใช�เขียน หนังสือ เสื้อผ�า ก�อนหิน โลหะ ไม� 
ฯลฯ  และการวิจารณ&ภายใน (Internal Criticism) หลังจากท่ีทําการวิจารณ&ภายนอกแล�ว ถ�าเชื่อม่ัน
ว,าของจริงทางประวัติศาสตร& ต,อมาจะต�องทําการวิจารณ&ภายใน คือประเมินว,าข�อมูลนั้นมีความ
เท่ียงตรงหรือมีคุณค,าเพียงใดสิ่งนั้นเปZดเผยให�เห็นภาพจริงหรือไม, ผู�เขียนหรือผู�สร�างมีความซ่ือสัตย&ไม,
ลําเอียง รู�จักกับความจริงอย,างดี หรือว,ามีความเป�นปรป]กษ& มีความกลัว จงใจบิดเบือนความจริง 
ผู�เขียนบันทึกหลังเหตุการณ&นานเท,าใด สามารถจดจําสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�แม,นยําหรือไม, ป]ญหาต,างๆเหล,านี้
มักตอบได�ยาก แต,นักวิจัยเชิงประวัติศาสตร&จะต�องมีความม่ันใจว,าข�อมูลของตนมีความเท่ียงตรง 
เชื่อถือได�แน,นอน 

2.2 ในกรณีท่ีใช�แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบวัดและแบบทดสอบ ดําเนินการดังนี้ 
       2.2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ&ของการตอบ ในกรณีท่ีใช�แบบทดสอบ ตรวจ

กระดาษคําตอบแต,ละแผ,น กระดาษคําตอบท่ีไม,สมบูรณ& 2 กรณีคือ กรอกข�อมูลส,วนตัวไม,ครบกับ
ตอบอย,างไม,ต้ังใจ ซ่ึงจะสังเกตได�ในขณะคุมสอบ ผู�ท่ีไม,ได�ต้ังใจจะรีบกาโดยไม,ได�คิดคําตอบอย,าง
แท�จริงเวลาท่ีกําหนดให�ทําอย,างเหมาะสม 1 หรือ 2 ชั่วโมง จะทําเสร็จภายใน 5-10 นาที เป�นต�น
ลักษณะการตอบมักตอบเป�นระบบ เช,น ตอบ ค. ทุกข�อ หรือ กา ก. 10 ข�อ กา ข. 10 ข�อ ไป
ตามลําดับเช,นนี้เรื่อย ๆ กระดาษคําตอบไม,สมบูรณ&เหล,านี้จะคัดออกไม,นํามาใช� กรณีท่ีใช�เครื่องมือ
รวบรวมข�อมูลอย,างอ่ืนก็เช,นกัน จะต�องตรวจสอบความสมบูรณ&เสียก,อน ถ�าพบว,ามีการตอบอย,างไม,
ต้ังใจ เผลอเลอก็ต�องคัดออกถือว,าไมสมบูรณ& ตัวอย,างได�แก, การกรอกข�อมูลส,วนตัวไม,ครบและการ
ตอบไม,ครบทุกข�อตามท่ีผู�วิจัยต�องการ 

      2.2.2 นําคําตอบของกลุ,มตัวอย,างท่ีมีความสมบูรณ&มาตรวจให�คะแนน ในกรณีท่ีเป�น
แบบตรวจให�คะแนนได�เช,น แบบทดสอบ แบบวัดท่ีเป�นแบบมาตราส,วนประมาณค,า (Rating Scale) 
เป�นต�น กรณีท่ีเป�นแบบทดสอบอาจตรวจโดยใช�คอมพิวเตอร& ซ่ึงจะต�องพิมพ&คําตอบของกลุ,มตัวอย,าง
ทุกข�อทุกคนเข�าไปเก็บในแฟ̀มข�อมูลในระบบคอมพิวเตอร& และมีโปรแกรมท่ีเขียนไว�สําหรับตรวจ
คําตอบโดยเฉพาะ หรือตรวจด�วยมือโดยให�เฉลี่ยคําตอบทาบกระดาษคําตอบและตรวจให�ข�อละ 1 
คะแนน สําหรับคําตอบท่ีถูก กรณีท่ีเป�นแบบมาตราส,วนประมาณค,าข้ึนกับว,าจะมีก่ีระดับ และเป�น
ข�อความเชิงนิมาน (Positive Scale) หรือข�อความเชิงนิเสธ (Negative Scale) กรณีข�อความเชิงนิ
มาน เช,น “วิชาสังคมศึกษาเป�นวิชาท่ีช,วยพัฒนาสังคม” หรือ “วิชาสังคมศึกษาเป�นวิชาท่ีเรียนสนุก” 
(ในแบบวัดเจตคติท่ีมีต,อวิชาสังคมศึกษา) จะตรวจให�คะแนนคําตอบด�านบวกเป�นค,าสูง ด�านลบเป�น
ด�านตํ่า ดังนี้  

  เห็นด�วยอย,างยิ่ง   ตรวจให� 5 คะแนน 
  เห็นด�วย   ตรวจให� 4 คะแนน 
  ไม,แน,ใจ  ตรวจให� 3 คะแนน 
  ไม,เห็นด�วย  ตรวจให� 2 คะแนน 
  ไม,เห็นด�วยอย,างยิ่ง  ตรวจให� 1 คะแนน 
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 กรณีข�อความเชิงนิเสธ เช,น “วิชาสังคมศึกษาเป�นวิชาท่ีนําไปใช�ประโยชน&ได�น�อย” 
หรือ “พอจะถึงชั่วโมงเรียนสังคมศึกษาก็จะรู�สึกไม,อยากเรียน” (ในแบบวัดเจตคติท่ีมีต,อวิชาสังคม
ศึกษา) จะตรวจให�คะแนนกลับกันกับกรณีท่ีเป�นแบบนิมาน กล,าวคือจะให�คะแนนคําตอบด�านบวก
เป�นค,าตํ่า ด�านลบเป�นค,าสูง ดังนี้ 

  เห็นด�วยอย,างยิ่ง   ตรวจให� 1 คะแนน 
  เห็นด�วย   ตรวจให� 2 คะแนน 
  ไม,แน,ใจ   ตรวจให� 3 คะแนน 
  ไม,เห็นด�วย  ตรวจให� 4 คะแนน 
  ไม,เห็นด�วยอย,างยิ่ง  ตรวจให� 5 คะแนน 
หมายเหตุ  มาตราส,วนประมาณค,าท่ีมีคําตอบในลักษณะอ่ืน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย 

น�อยท่ีสุด จะตรวจให�คะแนนโดยให�ระบบเดียวกันนี้ 
 ในการให�แบบวัดชนิดมาตราส,วนประมาณค,านั้น ผู�วิจัยอาจต�องการรายงานผลของ

การตอบของกลุ,มตัวอย,างท่ีตอบในแต,ละข�อหรือแต,ละด�าน (ซ่ึงต,างก็ประกอบไปด�วยหลาย ๆ ข�อ) ว,า
มีความเห็นอยู,ในระดับใด กรณีเช,นนี้จะต�องหาค,าเฉลี่ยของกลุ,มในแต,ละข�อ (หรือแต,ละด�าน) แล�วแปล
ความหมายค,าเฉลี่อีกที ในการแปลความหมายนั้นจะใช�เกณฑ&ซึ่งเป�นระบบเดียวกันกับระบบการตรวจ
ให�คะแนน ถ�าระบบการให�คะแนนตรงกับท่ีได�อธิบายมาแล�ว จะใช�เกณฑ& 
การแปลความหมายค,าเฉลี่ยของกลุ,มดังนี้ 

 ค,าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  แปลความว,า เห็นด�วยอย,างยิ่ง 
 ค,าเฉลี่ย 3.51 -4.50   แปลความว,าเห็นด�วย 
 ค,าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  แปลความว,า ไม,แน,ใจ 
 ค,าเฉลี่ย 1.51 -2.50   แปลความว,าไม,เห็นด�วย 
 ค,าเฉลี่ย 1.00 -1.50   แปลความว,า ไม,เห็นด�วยอย,างยิ่ง 
หมายเหตุ  มาตราส,วนประมาณค,าท่ีมีคําตอบลักษณะอ่ืน ให�ใช�เกณฑ&เดียวกันนี้ 
 ค. นําเอาข�อมูลมาจัดระบบ วิเคราะห& และแปลผล เพ่ือท่ีจะสามารถสรุปและอ�างอิง

ต,อไป ในการวิเคราะห&ข�อมูล  
 
3. การวิเคราะห�ข�อมูล 
ข้ันตอนดําเนินการวิเคราะห&ข�อมูลท่ีจัดเตรียมไว�ตามวิธีการท่ีเหมาะสมกับการวิจัยครั้งนั้นๆ 

เพ่ือให�ได�ข�อสรุปจากข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมมา  ซ่ึงข�อสรุปท่ีได�จะต�องสามารถตอบคําถามการวิจัยหรือ
ทดสอบสมม ติ ฐ านการวิ จั ย ได�   ก า ร วิ เ ค ร าะห& ข� อ มู ลอาจแบ, งต ามระ เบี ยบวิ ธี วิ จั ย ไ ด�  
2 ประเภท ได�แก, (สมบัติ  ท�ายเรือคํา, 2553: 118) 
  3.1 การวิเคราะห&ข�อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative  Data  Analysis) เป�นวิธีการ
วิเคราะห&ข�อมูลท่ีข�อมูลนั้นเก็บรวบรวมมาด�วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ซ่ึงมีลักษณะเป�นคํา
บรรยายปรากฏการณ&หรือถ�อยคําจากการสัมภาษณ&  การวิเคราะห&ข�อมูลประเภทนี้จึงต�องใช�การ
วินิจฉัยความเป�นเหตุเป�นผลของข�อมูลหรือสารสนเทศในแต,ละส,วน  หรือเปรียบเทียบ  เชื่อมโยง
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ข�อมูลเหล,านั้น  เพ่ือสร�างเป�นข�อสรุปของการวิจัย  วิธีการวิเคราะห&ข�อมูลเชิงคุณภาพส,วนมากจะใช�
หลากหลายวิธีร,วมกันดังนี้ 
   3.1.1 การวิเคราะห&เนื้อหา(Content  Analysis) เป�นการจัดประเภท
เนื้อหาสาระท่ีมีความหมายใกล�เคียงกันไว�ด�วยกัน  เพ่ือสรุปเป�นประเด็นร,วมกัน 
   3.1.2 การเปรียบเทียบแบบแผน(Pattern  Matching) เป�นการสร�างแบบ
แผน (Pattern) ของความสัมพันธ&ระหว,างตัวแปรต,างๆ จากทฤษฎี  หลักการ  และผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง  จากนั้นจึงนําข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมได�มาเปรียบเทียบกับแบบแผนความสัมพันธ&ท่ีสร�างจาก
ทฤษฎีว,าสอดคล�องกันหรือไม,  อย,างไร  เพราะเหตุใด 
   3.1.3 การสร�างคําอธิบาย(Explanation  Building)  เป�นวิธีการท่ีต,อเนื่อง
จากการเปรียบเทียบแบบแผนความสัมพันธ&  การสร�างคําอธิบายเป�นการขยายความแบบแผน
ความสัมพันธ&โดยการนําเสนอคําอธิบายความเชื่อมโยงระหว,างตัวแปรท่ีมีความสลับซับซ�อน  
คําอธิบายเหล,านี้ต�องอยู,บนพ้ืนฐานของข�อมูลเชิงประจักษ&ท่ีเก็บรวบรวมได� 
   3.1.4 การวิเคราะห&การเปลี่ยนแปลง (Time-series  Analysis)  เป�นการ
เปรียบเทียบปรากฏการณ&ท่ีเกิดข้ึนในช,วงเวลาท่ีแตกต,างกัน  ซ่ึงจะทําให�เห็นพลวัตหรือการ
เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ&หรือตัวแปรตามช,วงเวลา 
  3.2. การวิเคราะห&ข�อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative  Data  Analysis)  เป�นการ
วิเคราะห&ข�อมูลท่ีใช�ตัวเลขแทนจํานวนหรือปริมาณคุณลักษณะท่ีทําการศึกษา  ซ่ึงเก็บรวบรวมมาโดย
ใช�เครื่องมือวัดชนิดต,างๆ และผ,านการจัดเตรียมข�อมูลเรียบร�อยแล�ว  การวิเคราะห&ข�อมูลเชิงปริมาณ
จะอาศัยวิธีการทางสถิติมาสร�างข�อสรุปเพ่ือตอบคําถามหรือทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ดังนั้นในการ
วิจัยท่ีใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  ผู�วิจัยจะต�องสามารถเลือกใช�สถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห&
ข�อมูล  เพ่ือให�ได�ข�อสรุปท่ีตอบวัตถุประสงค&ของการวิจัยได�  วิธีการทางสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห&ข�อมูล
มีมากมายหลายวิธีซึ่งจะได�กล,าวโดยละเอียดในลําดับต,อไป 

4.  สถิติสําหรับการวิเคราะห�ข�อมูล 
 วิธีการทางสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห&ข�อมูลจะต�องเหมาะสมสอดคล�องกับวัตถุประสงค&ในการ
ค�นหาความรู�ความจริงและลักษณะของข�อมูล โดยวิธีการทางสถิติท่ีใช�ได�แก, 
  4.1 สถิติอธิบายคุณลักษณะหรือรายละเอียดของกลุ,มท่ีศึกษาได�แก,ร�อยละการวัด
แนวโน�มเข�าสู,ส,วนกลาง (ค,าเฉลี่ยมัธยฐาน และฐานนิยม) การวัดการกระจาย (พิสัยส,วนเบี่ยงเบน 
ควอไทล&ส,วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความแปรปรวนสัมประสิทธิ์การกระจาย) และการวัดความสัมพันธ& 
(สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&เพียร&สัน Contingency Coefficient และ Crammer’s V สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ&สเปyยร&แมนแรงค& Gamma Kendall’s tua และสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ) เป�นต�น 
  4.2  สถิติท่ีใช�ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับความแตกต,างระหว,างค,าเฉลี่ยในกรณีท่ีมี
ตัวแปรตามเพียงตัวเดียว (Univariate) ได�แก, 
   4.2.1  สถิติท่ีใช�ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับความแตกต,างระหว,างค,าเฉลี่ย
กลุ,มเดียวได�แก, Z-test for one-Group หรือ t-test for one-Group เป�นต�น 
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   4.2.2  สถิติท่ีใช�ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับความแตกต,างระหว,างค,าเฉลี่ย
ของกลุ,ม 2 กลุ,มได�แก, Z- test for two groups หรือ t- test for two groups (Dependent and 
Independent Samples) เป�นต�น 
   4.2.3 สถิติท่ีใช�ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับความแตกต,างระหว,างค,าเฉลี่ย
ของกลุ,มมากกว,า 2 กลุ,มข้ึนไปได�แก, F-test ด�วยการวิเคราะห&ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance: ANOVA) เป�นต�น 
  4.3  สถิติท่ีใช�ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับความแตกต,างระหว,างค,าเฉลี่ยในกรณีท่ีมี
ตัวแปรตามต้ังแต,สองตัวข้ึนไป (Multivariate)  
   4.3.1  สถิติท่ีใช�ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับความแตกต,างระหว,างค,าเฉลี่ย
กลุ,มเ ดียวหรือสองกลุ,มได�แก,ส ถิ ติHotellingT�ด�วยการวิ เคราะห&ความแปรปรวนพหุ คูณ 
(Multivariate Analysis of Variance: MANOVA)  
   4.3.2  สถิติท่ีใช�ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับความแตกต,างระหว,างค,าเฉลี่ย
ของกลุ,มมากกว,า 2 กลุ,มข้ึนไปได�แก, F-test ด�วยการวิเคราะห&ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate 
Analysis of Variance: MANOVA)  
   4.3.3  สถิติทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับความสัมพันธ&ระหว,างตัวแปรได�แก, 
F-test ,t-test, ด�วยการวิเคราะห&การถดถอยเชิงเส�นอย,างง,าย (Simple Linear Regression) การ
วิเคราะห&สหสัมพันธ&พหุคูณ (Multiple Correlation) การวิเคราะห&องค&ประกอบ (Factor Analysis) 
และการวิเคราะห&อิทธิพลหรือการวิเคราะห&เส�นทาง (Path Analysis) เป�นต�น 

5. การนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
     การนําเสนอผลการวิเคราะห&ข�อมูล เป�นข้ันตอนนําเสนอสารสนเทศท่ีได�จากการวิเคราะห&

ข�อมูล  เพ่ือสื่อสารกับผู�อ,านงานวิจัยให�ทราบถึงสารสนเทศท่ีสําคัญท่ีได�จากการวิเคราะห&ข�อมูล  ได�แก,  
ผลการวิเคราะห&ข�อมูล การแปลความหมายของผลการวิเคราะห&  และสรุปผลการวิจัย  การนําเสนอ
ผลการวิเคราะห&ข�อมูลนั้น  อาจนําเสนอได�ในหลากหลายรูปแบบตามลักษณะของผลการวิเคราะห&  
เช,น  นําเสนอในรูปตาราง  แผนภาพ  กราฟ  หรือท่ีนิยมใช�กันมากท่ีสุดคือ  การนําเสนอในรูปของ
ตารางประกอบคําบรรยาย  การเลือกวิธีการนําเสนอนั้นต�องคํานึงถึงความสมบูรณ&ของผลการ
วิเคราะห&ข�อมูล  และง,ายต,อการทําความเข�าใจ  อีกท้ังดึงดูดความสนใจของผู�อ,านด�วยส,วนลําดับของ
การนําเสนอผลการวิเคราะห&ข�อมูลนั้น  โดยท่ัวไปจะนําเสนอเรียงลําดับตามวัตถุประสงค&ของการวิจัย  
ท้ังนี้เพราะผลการวิเคราะห&ข�อมูลเป�นข�อสรุปท่ีจะตอบวัตถุประสงค&ของการวิจัย 
 
สถิติพ้ืนฐาน 

 สถิติพ้ืนฐานท่ีใช�อธิบายคุณลักษณะของข�อมูลได�แก, ร�อยละ การเปรียบเทียบความถ่ี 
(Comparison of Frequency) การวัดแนวโน�มเข�าสู,ส,วนกลาง (Measures of Central Tendency)  
การวัดการกระจาย(Measures of Variability) การวัดความสัมพันธ& (Measures of Relationship) 
ดังนี้(สมประสงค&  เสนารัตน&, 2556: 113-128) 
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 1. การเปรียบเทียบความถ่ี(Comparison of Frequency)  
 การเปรียบเทียบความถ่ีของข�อมูลเป�นวิธีการเปลี่ยนค,าของข�อมูลให�สามารถเปรียบเทียบกัน
ได�อย,างชัดเจนมากกว,าการเปรียบเทียบด�วยข�อมูลดิบเช,นการเปรียบเทียบจากสัดส,วน 
การเปรียบเทียบจากอัตราส,วนและการเปรียบเทียบจากร�อยละเป�นต�น 
 1.1 สัดส-วน (Proportion) เป�นการเปรียบเทียบความถ่ีระหว,างรายการย,อยกับความถ่ีท่ี
เกิดข้ึนท้ังหมดของข�อมูลชุดเดียวกันคํานวณได�ดังสมการ 1 
 

                                        สัดส,วน = 
ความถ่ีของรายการท่ีสนใจ

ความถ่ีท้ังหมด
                                     

  
 ตัวอย-าง  9.1 ผลการสํารวจเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจํานวนท้ังสิ้น 
2,000 คนพบว,าเป�นเพศหญิง 1,300 คน ส,วนท่ีเหลือเป�นเพศชายจงหาสัดส,วนของนักศึกษาเพศชาย
และสัดส,วนของนักศึกษาเพศหญิง 
 วิธีทํา 
  ข�อมูลเบื้องต�นจากโจทย& : ความถ่ีของนักศึกษาเพศชาย = 700 
  ความถ่ีของนักศึกษาเพศหญิง = 1,300 
  ความถ่ีของนักศึกษาท้ังหมด  = 2,000 
  สัดส,วนของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงคํานวณจากสมการ ดังนี้ 
  สัดส,วนของนักศึกษาเพศชาย     =  7002,000     = 0.35 

   
สัดส,วนของนักศึกษาเพศหญิง     =  1,3002,00	     = 0.65  

 
 1.2  อัตราส-วน (Ratio) เป�นการเปรียบเทียบความถ่ีระหว,างรายการย,อยกับความถ่ี   
ของรายการย,อยของข�อมูลชุดเดียวกันลักษณะของอัตราส,วนจะอยู,ในรูปของเศษส,วนเช,น 1

2

หรือ

อาจจะอยู,ในรูป 1: 2 (อ,านว,า 1 ต,อ 2 หรืออัตราส,วน 1 ต,อ 2 โดยมี 2 เป�นฐาน (base) คํานวณได� 
ดังสมการ 
 

อัตราส,วน = 
ความถ่ีของรายการ

1
A

ความถ่ีของรายการ
n

A
: 

ความถ่ีของรายการ
2

A

ความถ่ีของรายการ
n

A
: …..: 

ความถ่ีของรายการ
n

A

ความถ่ีของรายการ
n

A
 

  
  ตัวอย-าง 9.2  ผลการสํารวจจํานวนโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี จํานวนท้ังสิ้น 470 แห,ง 
พบว,า เป�นโรงเรียน ขนาดใหญ, 35 แห,ง ขนาดกลาง 175 แห,ง และส,วนท่ีเหลือเป�นโรงเรียนขนาดเล็ก   
จงหาอัตราส,วนของโรงเรียนขนาดใหญ, : กลาง : เล็ก 
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 วิธีทํา 
  ข�อมูลเบื้องต�นจากโจทย&: ความถ่ีของโรงเรียนขนาดใหญ, (กําหนดให� =

1
A )  =  35 

  : ความถ่ีของโรงเรียนขนาดกลาง (กําหนดให� =
2

A ) =  180 
           : ความถ่ีของโรงเรียนขนาดเล็ก (กําหนดให� =

3
A )   = 255 

  อัตราส,วนของโรงเรียนขนาดใหญ,: กลาง: เล็ก คํานวณจากสมการดังนี้ 
  อัตราส,วนของโรงเรียนขนาดใหญ,: กลาง: เล็ก = 35255	: 180255   

:255255 
        

= 0.14 : 0.71 : 1.00 
 

 1.3 ร�อยละ (Percentage) เป�นการเปรียบเทียบความถ่ีระหว,างรายการย,อยกับความถ่ีท่ี
เกิดข้ึนท้ังหมดของข�อมูลชุดเดียวกันท่ีปรับเปลี่ยนค,าให�เท,ากับ 100 คํานวณได�ดังสมการ  
 

    ร�อยละ = ความถ่ีของรายการท่ีสนใจ

ความถ่ีท้ังหมด
�x 100  

  
 ตัวอย-าง 9.3 จากการสํารวจพบว,าผู�สําเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตร&จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีในปyการศึกษา 2558 จํานวนท้ังสิ้น 2,000 คน ได�รับการบรรจุแต,งต้ังให�เป�นครูผู�ช,วยแล�ว 
900 คน  ส,วนท่ีเหลือเป�นครูสอนในโรงเรียนเอกชน  จงหาว,ามีผู�ได�รับการบรรจุแต,งต้ังให�เป�นครูผู�ช,วย
ร�อยละเท,าใดและมีผู�ท่ียังไม,ได�รับการแต,งต้ังให�เป�นครูผู�ช,วยร�อยละเท,าใด 
 

  วิธีทํา 
 ข�อมูลเบื้องต�นจากโจทย&: ความถ่ีของผู�ได�รับการแต,งต้ังให�เป�นครูผู�ช,วย  =  900 
  : ความถ่ีของผู�ท่ียังไม,ได�รับการแต,งต้ังให�เป�นครูผู�ช,วย    =  1,100 
  : ความถ่ีของผู�สําเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตร&ท้ังหมด   =   2,000 
 

ร�อยละมีผู�ได�รับการแต,งต้ังและผู�ท่ียังไม,ได�รับการแต,งต้ังให�เป�นครูผู�ช,วยคํานวณจากสมการดังนี้  
 ร�อยละมีผู�ได�รับการแต,งต้ังให�เป�นครูผู�ช,วย          =  900/2,000* 100 = 45 หรือ 45% 
 ร�อยละผู�ท่ียังไม,ได�รับการแต,งต้ังให�เป�นครูผู�ช,วย    = 1,100/2,000*100 = 55 หรือ 55% 

ข�อควรระวังในการใช�สถิติร�อยละมีสิ่งท่ีต�องระมัดระวังอยู,หลายประการดังนี้ 
  1. ร�อยละของเลขฐานต,างกันจะนํามาบวกลบหรือหาค,าเฉลี่ยไม,ได� 
  2. โดยท่ัวไปทางปฏิบัติไม,นิยมใช�ร�อยละท่ีมีค,าเกิน 100 ถ�าอยู,ในข,ายดังกล,าวควร
ระบุเป�นจํานวนเท,าจะเหมาะสมกว,าเช,นภาษีเครื่องจักรนําเข�าจากต,างประเทศเป�น 2.50 เท,าของ
ราคาต�นทุน 
  3. ในการคํานวณหาร�อยละจากตัวเลขท่ีน�อยเกินไปอาจทําให�การแปลความหมาย
ผิดพลาดได� 
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 2. การวัดแนวโน�มเข�าสู-ส-วนกลาง (Measures of Central Tendency)  
  ในการสรุปลักษณะของข�อมูลโดยท่ัวไปจะคํานึงถึงลักษณะค,าท่ีเป�นตัวแทนของ
ข�อมูลแต,ละชุดซ่ึงการหาค,าสถิติท่ีเป�นตัวแทนของข�อมูลแต,ละชุดคือการวัดแนวโน�มเข�าสู,ส,วนกลาง
เป�นการหาค,าเฉลี่ย (Average) เพ่ือใช�เป�นตัวแทนของข�อมูลท้ังหมดซ่ึงจะเป�นประโยชน&ในการ
เปรียบเทียบข�อมูลต,างๆโดยไม,จําเป�นต�องพิจารณาข�อมูลท้ังหมดของแต,ละชุดการวัดแนวโน�มเข�าสู,
ส,วนกลางท่ีนิยมใช�กันท่ัวไปมี 3 วิธี คือ  ฐานนิยม (Mode)  มัธยฐาน (Median)  
ค,าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  
  2.1 ฐานนิยม  (Mode: Mo)  
   ฐานนิยม  หมายถึง  ข�อมูลท่ีมีความถ่ีสูงสุดในกลุ,มของข�อมูลข�อมูลบางกลุ,ม
อาจจะมีฐานนิยมได�มากกว,า 1 ค,าหรืออาจจะไม,มีฐานนิยมเลยก็ได� 
   2.1.1 กรณีข�อมูลไม,ได�แจกแจงความถ่ีหาค,าท่ีมีความถ่ีสูงสุดของข�อมูลเม่ือ
เรียงลําดับข�อมูลแล�ว 

ตัวอย-าง 9.4 ข�อมูลชุดท่ี 1 =  3  3  4  4  5  6  6  7  7  7  7  8  8  8  9  9  9  10 11  
       จากข�อมูลความถ่ีสูงสุดมี 1 ค,า  คือ 7  จึงสรุปว,าข�อมูลชุดนี้มีฐานนิยม  คือ 7 
ตัวอย-าง 9.5 ข�อมูลชุดท่ี 2 =  5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8  9 9 9 10 11  
       จากข�อมูลความถ่ีเท,ากัน 2 ค,าคือ 7และ 8 จึงสรุปว,าข�อมูลชุดนี้มีฐานนิยมคือ 7และ8  
ตัวอย-าง 9.6 ข�อมูลชุดท่ี 3 =  2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
       เนื่องจากทุกค,ามีความถ่ีเท,ากันหมดจึงสรุปว,าข�อมูลชุดนี้ไม,มีฐานนิยม 

  2.1.2 กรณีข�อมูลมีการแจกแจงความถ่ี 
  คํานวณหาฐานนิยมได�จากสมการ 1 ดังนี้ (นิภาศรีไพโรจน&, 2531: 159;   
ศิริชัย   กาญนจวาสี, 2552: 65) 
 

                                           Mo = Lo + � ∆1∆1�∆2
� c                                          

 
 เม่ือ Lo    แทน  ขีดจํากัดล,างท่ีแท�จริงของชั้นข�อมูลท่ีมีฐานนิยมตกอยู, 
     x

f  แทน   ความถ่ีของข�อมูลในชั้นท่ีฐานนิยมตกอยู, 
    xl

f  แทน   ความถ่ีของข�อมูลในชั้นท่ีต่ํากว,าชั้นท่ีฐานนิยมตกอยู, 
           xh

f  แทน   ความถ่ีของข�อมูลในชั้นท่ีสูงกว,าชั้นท่ีฐานนิยมตกอยู, 
          1

∆  แทน   x
f  – 

xl
f  

          2
∆  แทน   x

f  – 
xh

f  
            c แทน   ความกว�างของอันตรภาคชั้น 
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 ตัวอย-าง  9.7 การคํานวณหาฐานนิยมคะแนนจากผลการทดสอบของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้ 
  

ช,วงคะแนน ความถ่ี (f) 
56 – 60 2 
51 – 55 3 
46 – 50 4 
41 – 45 5 
36 – 40 12 
31 – 35 8 
26 – 30 4 
21 – 25 2 

รวม 40 
 
วิธีทํา 
     1.จัดเรียงข�อมูลจากค,าน�อยไปมากหาจุดก่ึงกลางของชั้นและหาความถ่ีสะสมจากน�อยไปมาก 
ดังนี้ 
  

ช,วงคะแนน จุดก่ึงกลางชั้น (X) ความถ่ี (f) ความถ่ีสะสม (F) 

56 - 60 58 2 40 
51 – 55 53 3 38 
46 – 50 48 4 35 
41 – 45 43 5 31 
36 – 40 38 12 26 
31 – 35 33 8 14 
26 – 30 28 4 6 
21 – 25 23 2 2 

รวม 40 
 
  2. คํานวณตามสมการ 1 ดังนี้ 

   Mo = Lo + � ∆1∆1�∆2
� c       Mo = 35.50 + � �����  5 

 
   Mo = 37.32 
   สรุปได�ว,า  ฐานนิยมของข�อมูลชุดนี้คือ  37.32 
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 2.2. มัธยฐาน (Median: Mdn)  
 มัธยฐาน  หมายถึง  ข�อมูลท่ีอยู,ตรงตําแหน,งกลางของกลุ,มข�อมูลเม่ือจัดเรียงลําดับ
ข�อมูลแล�วซ่ึงอาจจะเป�นตําแหน,งท่ีมีข�อมูลอยู,จริงหรืออาจจะเป�นตําแหน,งท่ีอยู,ระหว,างข�อมูล 2 ค,าก็
ได�   ซ่ึงมีแนวทางในการหามัธยฐาน 2 กรณี คือ 
 
 2.2.1sกรณีข�อมูลไม,ได�แจกแจงความถ่ี หาตําแหน,งมัธยฐานจากสมการดังนี้   
(ศิริชัย  กาญนจวาสี,2552: 63) ดังนี้ 

  Med = ข�อมูลตําแหน,งท่ี ( )n 1

2

+
 

  เม่ือ  Med แทน   มัธยฐาน 
   N แทน  จํานวนข�อมูลท้ังหมด 
 
ตัวอย-าง 9.8  ข�อมูลอายุของนักศึกษาจํานวน 15 คน  เป�นดังนี้  
                18  18  19  19  19  20  20  20   20   20  21  21  22  22  22    
        ข�อมูลตําแหน,งท่ีมัธยฐานอยู, คือ  (15+1)/2 = 8  (ตําแหน,งท่ี  8)  
        จึงสรุปได�ว,าข�อมูลชุดนี้มีมัธยฐาน  คือ  20    
ตัวอย-าง 9.9  ข�อมูลคะแนนของนักศึกษา  จํานวน 16 คน  เป�นดังนี้  
                 6  6  6  6  7  7  7  7  8  9  9  9  9  9 10  10  
       ข�อมูลตําแหน,งท่ี (16+1)/2 = 8.5 เป�นข�อมูลท่ีอยู,ระหว,างตําแหน,งท่ี 8 กับ 9 
                จากค,าของข�อมูลตําแหน,งท่ี 8.5 ได�จาก (7+8)/2 = 7.5  
       จึงสรุปได�ว,าข�อมูลชุดนี้มีมัธยฐาน  คือ 7.5 
  
 2.2.2 กรณีข�อมูลมีการแจกแจงความถ่ีหามัธยฐานจากสมการ ดังนี้ 
(ศิริชัย   กาญจวาสี, 2550: 65) 

   Med = Lo + 
( ) B

x

n
 F

2

f

 − 
 
 
 

  c                                   

 เม่ือ  n    แทนจํานวนข�อมูลท้ังหมด 
 c  แทนความกว�างของอันตรภาคชั้น 
 Lo      แทนขีดจํากัดล,างท่ีแท�จริงของชั้นข�อมูลท่ีมัธยฐานตกอยู, 
 

B
F   แทนความถ่ีสะสมของข�อมูลท่ีมีค,าน�อยกว,าท่ีมัธยฐานตกอยู, 

 x
f  แทนความถ่ีของข�อมูลในชั้นท่ีมัธยฐานตกอยู, 

 
n 1

2

+
   แทนตําแหน,งมัธยฐาน 
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ตัวอย-าง  9.9  ใช�ข�อมูลจากตัวอย,าง  9.9  จงคํานวณหามัธยฐาน 
วิธีทํา 
 1. หาตําแหน,งมัธยฐานจัดเรียงข�อมูลจากค,าน�อยไปมากหาจุดก่ึงกลางของชั้นและหาความถ่ี
สะสม จากน�อยไปมาก   รายละเอียดดังนี้  
       

ช,วงคะแนน จุดก่ึงกลางชั้น (X) ความถ่ี (f) ความถ่ีสะสม (F) 
56 - 60 58 2 40 
51 – 55 53 3 38 
46 – 50 48 4 35 
41 – 45 43 5 31 
36 – 40 38 12 26 
31 – 35 33 8 14 
26 – 30 28 4 6 
21 – 25 23 2 2 

รวม 40 
 
 2. คํานวณตามสมการ 3 ดังนี้ 

                                Med = Lo + 
( ) B

x

n
F

2

f

 − 
 
 
 

 c 

                                Med = 35.50 + 






 −

12

14
2

40

5 

                         Med =  38 
  สรุปได�ว,า  มัธยฐานของข�อมูลชุดนี้คือ  38 
 
 
 2.3. ค-าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean: AM)  
 ค,าเฉลี่ยเลขคณิต   หมายถึง  ค,าท่ีเกิดจากการรวมกันของข�อมูลทุกตัวแล�วหารด�วย
จํานวนข�อมูลท้ังหมดโดยค,าเฉลี่ยท่ีคํานวณจากข�อมูลของประชากรแทนด�วยสัญลักษณ&ดังสมการ 4
ส,วนค,าเฉลี่ยท่ีคํานวณจากข�อมูลของกลุ,มตัวอย,างแทนด�วยสัญลักษณ&ดังสมการ และมีแนวทางในการ
หาค,าเฉลี่ย 2 กรณี คือ 
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  2.3.1  กรณีข�อมูลไม,ได�แจกแจงความถ่ีสามารถคํานวณได�ดังนี้ 

                         

N

i 1 i
x

 
N

µ == ∑
   หรือ    

N

i 1 i
x

X  
N

== ∑
                                       

                     
                                                         

 

  เม่ือ µ แทนค,าเฉลี่ยท่ีคํานวณจากประชากร 
   X  แทนค,าเฉลี่ยท่ีคํานวณจากกลุ,มตัวอย,าง 
   N  แทนจํานวนข�อมูลท้ังหมดของประชากร 
   n แทนจํานวนข�อมูลท้ังหมดของกลุ,มตัวอย,าง 

 
                  

N

i
i 1

x
=
∑  แทนผลรวมของข�อมูลท้ังหมดของประชากร 

    = 
1 2 N

X X ... X+ + +  

  
       

n

i
i 1

x
=
∑ แทนผลรวมของข�อมูลท้ังหมดของกลุ,มตัวอย,าง 

    =
1 2 n

X X ... X
+
+ +  

 ตัวอย-าง  9.10   ข�อมูลคะแนนของนักเรียนจํานวน 15 คนเป�นดังนี้  
                         6  6  6  6  7  7  7  7  8  9  9  9  9  9 10         
 วิธีทํา 
  แทนค,าในสมการดังนี้ 

                                

n

i 1 i
x

x  
n

== ∑
 

                                 15

1099999877776666 ++++++++++++++
=x  

                                 67.7
15

115
==x  

 
  สรุปได�ว,า  ข�อมูลชุดนี้มีค,าเฉลี่ยเลขคณิตคือ  7.67 
 
 2.3..2 กรณีข�อมูลแจกแจงความถ่ีหาค,าเฉลี่ยเลขคณิตจากสมการดังนี้ 
 

                                            

k

i 1 i i
f x

x  
n

== ∑
                                              

 

  เม่ือ      i
x    แทน   คะแนนจุดก่ึงกลางชั้น 

             i
f    แทน   ความถ่ีของคะแนนแต,ละชั้น 

               N   แทน   จํานวนข�อมูลท้ังหมด 
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 ตัวอย-างท่ี  9.11 ใช�ข�อมูลจากตัวอย,าง 4.4 คํานวณหาค,าเฉลี่ยเลขคณิต 
 วิธีทํา 

 1.จัดเรียงข�อมูลจากค,าน�อยไปมากหาจุดก่ึงกลางของชั้นและหาค,าความถ่ีคูณกับ   
จุดก่ึงกลางชั้น 

ช,วงคะแนน จุดก่ึงกลางชั้น (X) ความถ่ี (f) 
ความถ่ีคูณกับ 

จุดก่ึงกลางชั้น (fx) 
56 - 60 58 2 116 
51 – 55 53 3 159 
46 – 50 48 4 192 
41 – 45 43 5 215 
36 – 40 38 12 456 
31 – 35 33 8 264 
26 – 30 28 4 112 
21 – 25 23 2 46 

รวม 40 
  
 2. คํานวณตามสมการดังนี้ 

                  

k

i 1 i i
f x

x  
n

== ∑   =
40

11615919221545626411246 +++++++  

                  
           

40

560,1
=x  

  = 39 
 

  สรุปได�ว,า ข�อมูลชุดนี้มีค,าเฉลี่ยเลขคณิต คือ 39 
 
 

 3. การวัดการกระจาย (Measures of Variability)  
 3.1 พิสัย (Range: R)  
 พิสัย  หมายถึง  ผลต,างของข�อมูลท่ีมีค,าสูงสุดกับข�อมูลท่ีมีค,าตํ่าสุดในกลุ,มของข�อมูล
นั้นๆหรือหมายถึงช,วงของข�อมูลท่ีมีค,าตํ่าสุดถึงข�อมูลท่ีมีค,าสูงสุด  ดังตัวอย,างท่ี  9.12 

ตัวอย-างท่ี 9.12   ข�อมูลชุดท่ี 1 =  6  6  6  6  7  7  7  7  8  9  9  9  9  9 10 
                     ข�อมูลชุดนี้มีพิสัย = 10-6 =4 หรืออาจกล,าวได�ว,ามีพิสัยอยู,ในช,วง 6 ถึง 10 

     3.2  ความแปรปรวน (Variance)  
      ความแปรปรวน (Variance)  หมายถึง  ผลรวมของกําลังสองของความแตกต,าง
ระหว,างข�อมูลแต,ละค,ากับค,าเฉลี่ยของข�อมูลชุดนั้นหารด�วยระดับชั้นความเป�นอิสระ (Degree of  
Freedom) การคํานวณแยกเป�น 2 กรณี (สมบัติ  ท�ายเรือคํา,2548: 137) ดังนี้ 
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       3.2.1 กรณีเป�นข�อมูลจากประชากร (ความแปรรวนของประชากร)  

                                            

( )2

2
f x

 
N

σ
µ−

= ∑                                    

 ในทางปฏิบัติเพ่ือความสะดวกแก,การคํานวณนิยมคํานวณโดยตรงจากข�อมูลดิบ เพราะ
ค,าเฉลี่ยเลขคณิตมักจะเป�นตัวเลขไม,ลงตัวซ่ึงทําให�การคํานวณหาความแปรปรวน มีความคลาดเคลื่อน
คํานวณได�จากสมการ8 

                                           
σ

∑ − ∑
=

2 2

2

2

N fx ( fx)

N
    

 เม่ือ 
2σ  แทน   ความแปรปรวนของประชากร 

   X แทน   ค,าของข�อมูลแต,ละตัวหรือค,าของจุดกลางชั้นแต,ละชั้น 

              µ แทน   ค,าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร 
               N แทน   จํานวนข�อมูลท้ังหมดของประชากร 
               F แทน   ความถ่ีของข�อมูลแต,ละตัวหรือแต,ละชั้น 
 
ตัวอย,างท่ี   9.13   ข�อมูลคะแนนของนักเรียน 40 คนเป�นดังนี้ 
 
คะแนน 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
จํานวน(คน) 6 6 4 5 7 4 8 2 1 1 1 
 

1) คํานวณหา∑ fx2และ(∑ fx)2 
  

คะแนน (x) ความถ่ี (f) fx 2
 x  2

fx  
30 1 30 900 900 
29 1 29 841 841 
28 1 28 784 784 
27 2 54 729 1458 
26 8 208 676 5408 
25 4 100 625 2500 
24 7 168 576 4032 
23 5 115 529 2645 
22 4 88 484 1936 
21 6 126 441 2646 
20 6 120 400 2400 
 N=45 fx∑  = 1,066 ∑ =2x 6,985 2

fx∑ =25,550 
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วิธีทํา 1. คํานวณหาค,า 2
fx∑ และ  ( )2

fx∑ ดังตาราง 
    2. คํานวณหาความแปรปรวนของประชากรดังสมการ 

    

( )22

2

2

N fx fx
 

N
σ

−
= ∑ ∑  

    ( ) ( )
2

2

2

45

10662555045 −
=σ  

=2σ 6.62 
 
 3.2.2 กรณีเป�นข�อมูลจากกลุ,มตัวอย,าง (ความแปรรวนของกลุ,มตัวอย,าง) 

                                           

( )2

2 x x
S  

n 1

−
=

−
∑     

  ในทางปฏิบัติเพ่ือความสะดวกแก,การคํานวณนิยมคํานวณโดยตรงจากข�อมูลดิบเพราะ
ค,าเฉลี่ยเลขคณิตมักจะเป�นตัวเลขไม,ลงตัวซ่ึงทําให�การคํานวณหาความแปรปรวนมีความคลาดเคลื่อน
คํานวณได�จากสมการ11      

                                     

( )
( )

22

2
n fx fx

S  
n n 1

−
=

−
∑ ∑     

 เม่ือ 
2

S  แทน   ความแปรปรวนของกลุ,มตัวอย,าง 
            X แทน   ค,าของข�อมูลแต,ละตัวหรือค,าของจุดกลางชั้นแต,ละชั้น 
           X  แทน   ค,าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ,มตัวอย,าง 
            N แทน    จํานวนข�อมูลท้ังหมดของกลุ,มตัวอย,าง 
             F แทน    ความถ่ีของข�อมูลแต,ละตัวหรือแต,ละชั้น 
 
ตัวอย-างท่ี  9.14  (ใช�ข�อมูลจากตัวอย,าง  9.13)  
 วิธีทํา  1. คํานวณหาค,า 2

fx∑ และ( )2

fx∑  จากตัวอย,าง  9.13 
     2. คํานวณหาความแปรปรวนของประชากรตามสมการดังนี้ 

                                   

( ) ( )
( )14545

10662555045
2

2

−
−

=S  

                                       =  6.77 
 
 
  3.3  ส-วนเบ่ียงมาตรฐาน (Standard Deviation)  
    ส,วนเบี่ยงมาตรฐาน  หมายถึง  รากท่ีสองของความแปรปรวนการคํานวณแยกเป�น      
2 กรณี (สมบัติ   ท�ายเรือคํา, 2553: 140) ดังนี้ 
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 3.3.1 กรณีเป�นข�อมูลจากประชากร (ส,วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร แทนด�วย	σ) 

                                     σ= �∑ f(X-μ)2

N
     

 
 ในทางปฏิบัติเพ่ือความสะดวกแก,การคํานวณนิยมคํานวณโดยตรงจากข�อมูลดิบเพราะ
ค,าเฉลี่ยเลขคณิตมักจะเป�นตัวเลขไม,ลงตัวซ่ึงทําให�การคํานวณหาส,วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความ
คลาดเคลื่อนคํานวณได�จากสมการ  

� = �∑���� − ∑��� ��     

 

� = ��∑��� !∑��"���      

 

ตัวอย-างท่ี   9.15 (ใช�ข�อมูลจากตัวอย,าง 9.13) 
 วิธีทํา  1.คํานวณหาค,า 2

fx∑  และ ( )2

fx∑  ดังตาราง จากตัวอย,างท่ี   9.13 

       2. คํานวณหาความแปรปรวนของประชากรตามสมการ 

� = #$∑%&� − !∑%&"�$�  

 

                                                   			� = ��'!�',''	" !(	))" 2

�'�      
 

                                                                     = √6.77							= 2.57 
 
   2.3.3.2 กรณีเป�นข�อมูลจากกลุ,มตัวอย,าง (ส,วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ,ม
ตัวอย,างแทนด�วย S) 

                                               - = .∑�!/ /0"�1 (                                       

 
 ในทางปฏิบัติเพ่ือความสะดวกแก,การคํานวณนิยมคํานวณโดยตรงจากข�อมูลดิบเพราะ
ค,าเฉลี่ยเลขคณิตมักจะเป�นตัวเลขไม,ลงตัวซ่ึงทําให�การคํานวณหาส,วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี 
ความคลาดเคลื่อนคํานวณได�จากสมการ  

                                              - = �1∑��� !∑2�"�1!1 ("                                   
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ตัวอย-างท่ี 9.16   (ใช�ข�อมูลจากตัวอย,าง9.13)  
  วิธีทํา   1. คํานวณหาค,า 2

fx∑  และ ( )2

fx∑ ดังตารางจากตัวอย,าง   9.13 
       2. คํานวณหาความแปรปรวนของประชากรตามสมการดังนี้  
 

- = #3∑%&� − !∑ 4&"�3!3 − 1"  

 

- = #45!25,550" − !1066"�45!44"  

 				= 	√6.77 
 

               S=  2.60 
      
  2.3.4   สัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation: CV) 
 ในการเปรียบเทียบลักษณะการกระจายของข�อมูล 2 ชุดนั้น ถ�าข�อมูลท้ังสองชนิดมี
ค, า เฉลี่ ย เลขคณิต  และ มัธยฐานใกล� เ คีย ง กัน  สามารถใช� ส, วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐานหรื อ 
ส,วนเบี่ยงเบนควอไทล& ในการเปรียบเทียบการกระจายของข�อมูลก็ได� แต,ถ�าข�อมูลสองชุดนั้นมีค,าเฉลี่ย
เลขคณิต และมัธยฐานต,างกัน สถิติท่ีเหมาะสม คือ สัมประสิทธิ์การกระจาย ซ่ึงคํานวณได�จากสมการ 

                                                 CV = 
/06      

 
ตัวอย-างท่ี  9.17  การกระจายของข�อมูลชุดท่ี 1 ค,าเฉลี่ย 24 ค,าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6 ชุดท่ี 2 
ค,าเฉลี่ย 54 ส,วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9 อยากทราบว,าข�อมูลชุดใดมีการกระจายของข�อมูลมากกว,า 
 วิธีทําแทนค,าในสูตร 19 

 สัมประสิทธิ์การกระจายของข�อมูลชุดท่ี   1  = 
6

24  = 4 

 สัมประสิทธิ์การกระจายของข�อมูลชุดท่ี   2  = 
9

54 = 6 

 ดังนั้นสรุปได�ว,า  ข�อมูลชุดท่ี 2 มีการกระจายมากกว,าข�อมูลชุดท่ี  1  
 
 4. การวัดความสัมพันธ� (Measures of Relationship)  
 การวัดความสัมพันธ& เป�นการศึกษาถึงความสัมพันธ&ระหว,างตัวแปรท่ีสนใจว,า มี
ความสัม พันธ& กันหรือ ไม, และความสัม พันธ& ดั งกล, า ว เป�น ไปในทิศทาง ใด เช, นการ ศึกษา 



บทท่ี  9 สถิติพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะห&ข�อมูล 

222 

 

ความสัมพันธ&ระหว,างความถนัดทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร&ชั้นม.3 ใน
การพิจารณาว,าความสัมพันธ&ระหว,างตัวแปรมีมากน�อยเพียงใดนั้นทราบได�โดยการคํานวณ 
ค,าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ& (Correlation Coefficient ) ซ่ึงค,าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&จะมีค,า อยู,
ระหว,าง (-1) ถึง (+1) ถ�าค,าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&มีค,าเป�นลบแสดงว,าตัวแปรสองตัวนั้นมี
ความสัมพันธ&ในทางกลับกันคือถ�าตัวแปรตัวหนึ่งมีค,าสูงตัวแปรอีกตัวหนึ่งมีแนวโน�มท่ีจะมีค,าตํ่าและ
ถ�าตัวแปรตัวหนึ่งมีค,าตํ่า ตัวแปรอีกตัวก็มีแนวโน�มท่ีจะมีค,าสูงในการคํานวณค,าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&
ระหว,างตัวแปรสองตัวมีหลายวิธีข้ึนอยู,กับชนิดของข�อมูลและระดับการวัดข�อมูลซ่ึงในท่ีนี้จะกล,าวถึง
เฉพาะค,าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&อย,างง,าย (Simple Correlation Coefficient) และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ&ระหว,างอันดับเท,านั้นเพ่ือเป�นพ้ืนฐานในการหาคุณภาพของเครื่องมือและอธิบายตัวแปร
อย,างง,ายๆดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 129-123,สมประสงค& เสนารัตน&, 2552: 125-132)  
 4.1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&เพียร&สันโปรดักโมเมนต& (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)  
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&เพียร&สันโปรดักโมเมนต&เป�นดัชนีท่ีชี้ให�เห็นความสัมพันธ&
ระหว,างตัวแปรสองชุดเม่ือตัวแปรท้ังสองชุดนั้นเป�นข�อมูลมาตราอันตรภาค (Interval Scale) ซ่ึง
คํานวณได�จากสูตรต,อไปนี้ 

คํานวณจากกลุ,มประชากร
xy
ρ  = 

[ ] ( )22 2 2

N XY ( X)( Y)

N X ( X) N Y Y

−

− −  

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
                  

 

คํานวณจากกลุ,มตัวอย,าง    
xy

r  = 
[ ] ( )22 2 2

n XY ( X)( Y)

n X ( X) n Y Y

−

− −  

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
                      

 
 เม่ือ               xy

ρ หรือ  xy
r  แทน ค,าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&เพียร&สันโพรดักโมเมนต& 

                     N    หรือ  n แทน จํานวนคู,ของประชากรหรือกลุ,มตัวอย,างตามลําดับ 
                         X,Y          แทน ค,าของตัวแปรชุดท่ี 1 และค,าของตัวแปรชุดท่ี 2 
 
  ตัวอย-างท่ี 9.18  จงคํานวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&ระหว,างคะแนนวิชาภาษาไทย (ภ) 
และคะแนนวิชาสังคมศึกษา (ส) จากผลการสอบต,อไปนี้ 
 

นักเรียน   1    2    3     4    5     6    7    8    9   10   11   12 
คะแนนวิชา (ภ.)   2    3    1     7    4     8    6    5    9    5    8     9 
คะแนนวิชา (ส.)   8   10    5   12    8    18  13  15  20   11    12   15 
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วิธีทํา    เพ่ือความสะดวกในการคํานวณ จัดทําในรูปตารางดังนี้ 
 

นักเรียน X Y X� Y� XY 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

2 
3 
1 
7 
4 
8 
6 
5 
9 
5 
8 
9 

8 
10 
5 
12 
8 
18 
13 
15 
20 
11 
12 
15 

4 
9 
1 
49 
16 
64 
36 
25 
81 
25 
64 
81 

64 
100 
25 
144 
64 
324 
169 
225 
400 
121 
144 
400 

16 
30 
5 
84 
32 
144 
78 
75 
180 
55 
96 
135 

รวม 67 147 455 2180 930 
 

9�:										 = NΣXY	 −	!ΣX"!ΣY".=NΣ>�	 − !ΣX"�?=NΣY�		 − !ΣY"�? 
 

                 = (�	!@A	"	 	!)�"!(��".=(�!�''" !)�"�?	=(�!�(B	" !(��"�? 
 

                           = ((()	 	@B�@.	!'�)	 ��B@"!�)()	 �()	@" 
 

 = (A((√��(B	'	    =  .62    

 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&ระหว,างคะแนนวิชาภาษาไทย (ภ) และ คะแนนวิชาสังคมศึกษา(ส) 
เท,ากับ .62 

4.2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&อันดับหรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&สเปyยร& 
แมนแรงค& (Spearman Rank Correlation Coefficient)  
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&สเปyยร&แมนแรงค&เป�นดัชนีท่ีชี้ให�เห็นความสัมพันธ&ระหว,างตัว
แปรสองชุดเม่ือตัวแปรท้ังสองชุดนั้นเป�นข�อมูลชนิดมาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) ดังนี้ 

จากสตูร 
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  คํานวณจากกลุ,มประชากร
( )

2

2

6 D
1

N N 1
ρ = −

−
∑      

  คํานวณจากกลุ,มตัวอย,าง   
( )

2

2

6 D
1

n n 1
= −

−
∑

s

r     

                   เม่ือρ  ,
s

r   แทน    ค,าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&สเปyยร&แมนแรงค& 
                            D     แทน    ความแตกต,างระหว,างลําดับท่ีของข�อมูลสองชุด 
                        N , n     แทน    จํานวนคู,ของประชากรหรือกลุ,มตัวอย,างตามลําดับ 
 

 ตัวอย-างท่ี  9.19   ผลการจัดอันดับความต้ังใจเรียนและอันดับคะแนนของนักเรียน 5 คน 
แสดงไว�ในตารางจงคํานวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&ระหว,างอันดับของความความต้ังใจเรียนและ
อันดับคะแนนของนักเรียนกลุ,มนี้ 
 

นักเรียน      ก         ข            ค            ง          จ 
อันดับความต้ังใจเรียน     1          2           3          4          5 
อันดับคะแนน     1          3           2          5          4 

 
 วิธีทํา  นําอันดับแต,ละคู,ลบกันเขียนผลลบลงในช,อง  D นําค,า  D แต,ละตัวยกด�วยกําลัง
สอง แล�วรวมค,า   D2  ทุกค,าก็จะได�เป�น ΣD2 แทนค,า  ΣD2   และ  N  ลงในสูตรหาค,า		9C 
 

นักเรียน อันดับความต้ังใจเรียน อันดับคะแนน D D2 
ก 
ข 
ค 
ง 
จ 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
3 
4 
2 
5 

0 
-1 
1 
-2 
 0 

0 
1 
1 
4 
0 

 ΣD2  = 6 
 

9C 							= 						1 −	 6ΣD�N!$� − 1" 
 
    									= 							1 −	 )!)"'!'� (" 
 
           = 					1 − .30      = 						0.70 
 

  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&ระหว,างอันดับของความความต้ังใจเรียนและอันดับคะแนน
ของนักเรียนกลุ,มนี้เท,ากับ   0.70 

จากสูตร 
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บทสรุป 
 
 การดําเนินการวิเคราะห&ข�อมูลของผู�วิจัยเป�นการดําเนินการหลังจากได�ทําการเก็บรวบรวม
ข�อมูลมาแล�ว  ซ่ึงข้ันตอนการวิเคราะห&ข�อมูลถือเป�นข้ันตอนท่ีผู�วิจัยจะต�องใช�ความรู�ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
ข�อมูล เริ่มต้ังแต, การตรวจสอบข�อมูล  การจัดกระทําข�อมูล  การวิเคราะห&ข�อมูล  สถิติท่ีใช�ในการ
วิเคราะห&ข�อมูล และการนําเสนอผลการวิเคราะห&ข�อมูล  เป�นต�น โดยเฉพาะเรื่องสถิติท่ีเข�ามา
เก่ียวข�องผู�วิจัยจะต�องศึกษาและมีความรู�ด�วย  เพ่ือช,วยในการวิเคราะห&ข�อมูล และการประมวลผล 
ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย  โดยในท่ีนี้ก็ได�กล,าวถึงสถิติพ้ืนฐานหลายตัว  เช,น ร�อยละ  การ
เปรียบเทียบความถ่ี  การวัดแนวโน�มเข�าสู,ส,วนกลาง  การวัดการกระจาย  การวัดความสัมพันธ& เป�น
ต�น  สถิติแต,ละชนิดก็จะทําหน�าท่ีแตกต,างกันออกไปอยู,ท่ีว,าผู�วิจัยจะเลือกสถิติท่ีเหมาะสมนําไปใช�ใน
การวิเคราะห&ข�อมูลของตนเอง ซ่ึงผู�เขียนได�ยกตัวอย,างประกอบการวิเคราะห&ข�อมูล และการแปล
ความหมายไว�แล�ว  เพ่ือความง,ายต,อการศึกษาด�วยตนเอง อย,างไรก็ตามข้ันตอนการใช�สถิติพ้ืนฐาน
สําหรับวิเคราะห&ข�อมูลการวิจัยก็จําเป�นท่ีต�องมีในงานวิจัยและก็ต�องนําเสนออย,างถูกวิธี   ดังนั้นจึง
จําเป�นท่ีผู�วิจัยควรต�องมีความรู�เก่ียวกับสถิติบ�างเพ่ือช,วยในการวิเคราะห&ข�อมูล  และผู�วิจัยสามารถนํา
ผลไปแปลความหมายเพ่ือให�ผลการวิจัยง,ายต,อการนําไปใช�ประโยชน&    
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 แบบฝ:กหัดท�ายบทที่  9 

 
คําช้ีแจง     ให�ศึกษาเนื้อหาและตอบคําถามต,อไปนี้ 

1. จงอธิบายว,าการวิเคราะห&ข�อมูลในการวิจัยหมายถึงอะไร  
 2. สถิติพรรณนามีประโยชน&ต,อการวิจัยอย,างไรบ�าง 
 3. การศึกษาจากประชากรและศึกษาจากกลุ,มตัวอย,างใช�สถิติบรรยายเหมือนกัน 
และต,างกันอย,างไร 
 4.  จากข�อมูลนี้เราควรเลือกใช�สถิติอะไร 
 ผลการจัดอันดับความสนใจและอันดับการเข�าชั้นเรียนของนักเรียน 5 คน แสดง  ไว�ใน
ตารางจงคํานวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&ระหว,างอันดับของความสนใจและอันดับการเข�าชั้นเรียน
ของนักเรียนกลุ,มนี้ 

นักเรียน      ก        ข            ค          ง          จ  
อันดับความสนใจ      1        3           2         5         4 
อันดับการเข�าชั้นเรียน      2        4           5         3         1 

  

5. จากข�อมูลนี้เราควรเลือกใช�สถิติอะไร 
จงคํานวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&ระหว,างคะแนนวิชา กและคะแนนวิชา ข. จากผลการสอบต,อไปนี้ 

นักเรียน   1   2    3      4        5        6      7       8      9     10 
คะแนนวิชา ก.   2   3     4      7         4         8       6       5       9       5 
คะแนนวิชา ข.   8  10    7      12        8        15      13     15     20      11 

 

           6. จากตารางข�างล,างนี้จงตอบคําถามต,อไปนี้ 

ตารางแสดงจํานวนนิสิตแยกตามคณะและเพศ 
คณะ ชาย หญิง 

มนุษยศาสตร& 42 111 

วิทยาศาสตร& 95 56 

พยาบาลศาสตร& 9 33 

ครุศาสตร& 35 88 

เทคโนโลยี 32 11 

วิศวกรรมศาสตร& 26 6 
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 6.1   จากจํานวนนิสิตชายท้ังหมดจงหาร�อยละของนิสิตชายคณะวิทยาศาสตร& 

 6.2   จากจํานวนนิสิตคณะเทคโนโลยีจงหาร�อยละของนิสิตหญิงคณะเทคโนโลยี 

 6.3   จากจํานวนนิสิตท้ังหมดจงหาร�อยละของนิสิตชายทุกคน 

 6.4    จากจํานวนนิสิตคณะครุศาสตร&จงหาสัดส,วนของนิสิตหญิงคณะครุศาสตร& 

            6.5   จากจํานวนนสิิตท้ังหมดจงหาสัดส,วนของนิสิตหญิงทุกคณะ 
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บทที่ 10 
 

สถิติเชิงอ�างอิงที่ใช�ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
 ในการวิจัยทางการศึกษา การทดสอบสมมติฐาน ถือว�าเป�นวิธีการท่ีมีความสําคัญและผู)วิจัย
ส�วนใหญ�ให)ความนิยมท่ีจะทําการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของตนเอง  ซ่ึง เม่ือผู)วิจัยทราบลักษณะ
ของกลุ�มตัวอย�างแล)ว   ลักษณะของประชากรจะเป�นเช�นไร  นั่นคือ เม่ือผู)วิจัยหาค�าเฉลี่ย (��)  ซ่ึง
แทนลักษณะท่ีศึกษาของกลุ�มตัวอย�าง  ผู)วิจัยจะอ)างอิงไปยังค�าเฉลี่ย (µ)  ซ่ึงแทนลักษณะท่ีศึกษาของ
ประชากร  โดยการแปลงสมมติฐานการวิจัยเป�นสมมติฐานทางสถิติแล)วทําการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิตินั้น  ซ่ึงการทดสอบสมมติฐานในลักษณะนี้อาจเป�นการเปรียบเทียบค�าเฉลี่ย (µ) กับค�าคงท่ี  หรือ
อาจเป�นการเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยระหว�างกลุ�มประชากรก็ได)  ในการท่ีจะเลือกใช)สถิติในการทดสอบ
สมมติฐานประเภทใดให)เหมาะสมกับงานวิจัย  นักวิจัยจําเป�นต)องทราบว�าข)อมูลท่ีใช)เก็บรวบรวมมา
นั้นอยู�ในมาตรการวัดระดับใด และมีจุดประสงค9ในการวิจัยอย�างไร  เพ่ือท่ีนักวิจัยจะได)เลือกใช)สถิติได)
อย�างสอดคล)องกับวัตถุประสงค9ในการวิจัย   โดยผู)เขียนได)เขียนรายละเอียดเก่ียวกับสมมติฐานการ
วิจัยและสมมติฐานทางสถิติไว)แล)วในบทท่ี  4   และในบทนี้จะกล�าวถึงการใช)สถิติเชิงอ)างอิงมา
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผ�านการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ   ดังนั้นผู)ศึกษาควรกลับไปอ�าน
ทบทวนบทท่ี 4  เพ่ือเชื่อมโยงความรู)มาใช)ในบทนี้ด)วย  
 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  นั้นเป�นการทดสอบสมมติฐานว�า (H0) ว�าจะยอมรับหรือ
ปฏิเสธ  H0 และมีลักษณะการทดสอบ 2 แบบคือ  การทดสอบแบบทางเดียว กับการทดสอบแบบ
สองทาง ดังท่ีกล�าวไปแล)ว  การท่ีผู)วิจัยจะตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานว�างนั้น  ข้ึนอยู�กับผล
การวิเคราะห9ข)อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  หรืออาจกล�าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ผลของการอ)างอิงค�าสถิติ 
(ค�าของกลุ�มตัวอย�าง) ไปยังค�าพารามิเตอร9 (ค�าของประชากร) โดยการใช)สถิติอ)างอิงนั่นเอง  เม่ือสถิติ
อ)างอิงท่ีใช)ทดสอบสมมติฐานมีรากฐานมาจากความน�าจะเป�น  การตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธ
สมมติฐานว�างดังกล�าวนั้น  จึงเป�นเรื่องของโอกาสหรือความน�าจะเป�นเช�นเดียวกัน  ความน�าจะเป�นท่ี
เกิดข้ึนในการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้(ไพศาล  วรคํา, 2550: 325-360,ไพรัตน9  วงษ9นาม,2551:127-
144,สมโภชน9  อเนกสุข,2551:107-118,สมบัติ  ท)ายเรือคํา,2553:1-11) 
 1. การตัดสินใจผิดพลาด  เป�นความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ
สมมติฐานว�าง(H0) ท่ีผิดพลาดไปจากความเป�นจริง  อันเนื่องมาจากข)อมูลท่ีรวบรวมมานั้นไม�ได)เป�น
ตัวแทนของประชากรอย�างแท)จริง  ทําให)ประมาณค�าพารามิเตอร9ได)ไม�ถูกต)อง  ความผิดพลาดในการ
ตัดสินใจนี้เกิดข้ึนได) 2 ลักษณะคือ 
 1.1 ความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1(Type  I  Error)  เป�นความผิดพลาดเนื่องจากผู)วิจัยไป
ปฏิเสธสมมติฐานว�าง (H0) ท่ีถูกต)อง  ดังนั้นเพ่ือไม�ให)เกิดความผิดพลาดมากเกินกว�าท่ีผู)วิจัยจะยอมรับ
ได)  ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติผู)วิจัยจึงต)องกําหนดความคลาดเคลื่อนสูงสุดท่ียอมให)เกิดข้ึนได)  
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ซ่ึงเรียกว�า ระดับนัยสําคัญของการทดสอบ (Significant  Level : α )  ดังนั้น  ในการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติแต�ละครั้ง  โอกาสหรือความน�าจะเป�นในการเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 1  
จึงไม�เกิดระดับนัยสําคัญของการทดสอบ  ส�วนผู)วิจัยจะกําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบมาก
หรือน)อยเพียงใดนั้น  ข้ึนอยู�กับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในการนําผลการวิจัยไปใช)  เช�น  ในงานวิจัย
ทางการแพทย9  ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนอาจมีผลต�อชีวิตของผู)ป]วย  จึงยอมให)ความผิดพลาดเกิดข้ึน
น)อยท่ีสุด  หรือกําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบให)มีค�าน)อยท่ีสุด  เช�น  
α = .0001  หรือยอมให)เกิดความผิดพลาดข้ึน1 ครั้งในการทดลอง 10,000 ครั้ง  เป�นต)น  แต�ถ)าเป�น
ทางการศึกษาซ่ึงผลจากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไม�ได)รับอันตรายต�อชีวิตมนุษย9  อาจยอมให)เกิดความ
คลาดเคลื่อนข้ึนได)ไม�เกิน 5% หรือ 1% โดยกําหนดนัยสําคัญของการทดสอบท่ีระดับ .05  หรือ  .01  
เป�นต)น 
 1.2 ความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 2  (Type  II  Error)เป�นความผิดพลาดเนื่องจากผู)วิจัยไป
ยอมรับสมมติฐานว�า (H0) ท่ีผิด  การควบคุมไม�ให)เกิดความคลาดเคลื่อนประเภทนี้ในระดับท่ีเกิดกว�า
ผู)วิจัยจะยอมรับได)โดยการกําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบเป�น β  ซ่ึงหมายถึงโอกาสหรือความ
น�าจะเป�นสูงสุดในการเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 2  หลักการในการกําหนดระดับนัยสําคัญของ
การทดสอบ β	ก็เป�นเช�นเดียวกันกับการกําหนด α 
 ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  ผู)วิจัยจะต)องเลือกกําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบ
เป�นอย�างใดอย�างหนึ่งระหว�าง α  กับ  β	จะกําหนดพร)อมกันท้ังสองอย�างไม�ได)  เพราะความคลาด
เคลื่อนท้ังสองประเภทนี้จะแปรผกผันซ่ึงกันและกัน  ถ)าผู)วิจัยลดค�า α  ให)น)อยลง  เพ่ือให)โอกาสเกิด
ความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 1 น)อยลง  โอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 2  จะเพ่ิมข้ึนหรือค�า β	จะมีค�ามากข้ึน  ในทํานองเดียวกันหากลดค�า β	ลง  เพ่ือให)โอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 
2 น)อยลง  โอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 1  จะเพ่ิมข้ึน  หรือ α  มีค�ามากข้ึนนั่นเอง  
โดยท่ัวไปแล)ว  ในการวิจัยทางการศึกษาจะนิยมควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 1 มากกว�า
ความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 2  นั่นคือยอมให)เกิดความผิดพลาดจากการยอมรับสมมติฐานว�างท่ีผิด  
แต�ไม�ยอมให)เกิดความผิดพลาดจากการปฏิเสธสมมติฐานว�างท่ีถูก  ซ่ึงมักจะเปรียบกับการปรักปรําคน
บริสุทธิ์ว�ากระทําความผิด (ปฏิเสธสมมติฐานว�างท่ีถูก)  ซ่ึงรุนแรงกว�าการปล�อยคนผิดให)ลอยนวล 
(ยอมรับสมมติฐานว�างท่ีผิด) 
 2. การตัดสินใจถูกต�อง  ในกรณีท่ีผู)วิจัยทําการทดสอบสมมติฐานทางสถิติแล)ว  ผลการ
ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานว�างนั้นเป�นไปด)วยความถูกต)องตามความเป�นจริง  มีความ
เป�นไปได)ใน 2 กรณีเช�นเดียวกับการเกิดความคลาดเคลื่อน ดังนี้ 
  2.1 ระดับความเช่ือม่ัน (Confident  Level)หมายถึง  ความน�าจะเป�นในการ
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐานว�าง (H0) ท่ีถูกต)อง  เม่ือผู)วิจัยกําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบเป�น α
นั่นก็หมายความว�า  ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนมีไม�เกิน α ผู)วิจัยจึงมีความเชื่อม่ันได)ว�าตัดสินใจได)
ถูกต)องในระดับ 1 – α (ความน�าจะเป�นมีค�าสูงสุดเท�ากับ 1) เช�น  ผู)วิจัยทําการทดสอบสมมติฐานท่ี
ระดับนัยสําคัญ .05 ผู)วิจัยจะมีความเชื่อม่ันท่ีระดับ .95  หรือมีความเชื่อม่ัน 95% 
  2.2 อํานาจการทดสอบ (Power of Test) หมายถึง  ความน�าจะเป�นในการ
ตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐานว�าง (H0) ท่ีผิด  เม่ือผู)วิจัยควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 2 หรือ
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ปhองกันการยอมรับสมมติฐานว�างท่ีผิดโดยกําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบไว)ท่ี β	ความน�าจะ
เป�นในการปฏิเสธสมมติฐานว�างท่ีผิดหรืออํานาจการทดสอบจะมีค�าเท�ากับ 1-	β	ซ่ึงถือว�าเป�น
ความสามารถอย�างหนึ่งของสถิติทดสอบท่ีสามารถแยกแยกความผิด-ถูกของสมมติฐานว�างได)  ดังนั้น
หากมีสถิติหลายตัวท่ีสามารถทดสอบสมมติฐานเดียวกันได)  ก็ควรเลือกใช)สถิติท่ีมีอํานาจการทดสอบ
สูง  การตัดสินใจในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติท้ัง 4  กรณีดังท่ีกล�าวมาแล)ว  สรุปได)ดังตาราง  
10.1 
 
ตาราง   10.1  การตัดสินใจในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
 

ความเป*นจริง 
การตัดสินใจ 

สมมติฐานว+าง (H0) ถูกต�อง สมมติฐานว+า (H0) ผิด 

ปฏิเสธสมมติฐานว+า (H0) ความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 1 
(Type  I  Error) หรือ 

ระดับนัยสําคัญเท�ากับ α 

ตัดสินใจถูก 
มีอํานาจการทดสอบเท�ากับ 

1 - � 
ยอมรับสมมติฐานว+าง (H0) ตัดสินใจถูก 

มีระดับความเชื่อม่ันเท�ากับ 
1 - α 

ความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 2 
(Type  II  Error) หรือ  

ระดับนัยสําคัญเท�ากับ � 
 
 

ข้ันตอนในการทดสอบสมมติฐาน 
 ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังต�อไปนี้ 
  1. ตั้งสมมติฐานทางสถิติ  เป�นการแปลงสมมติฐานการวิจัยให)เป�นสมมติฐานทาง
สถิติ  โดยต้ังสมมติฐานหลัก หรือสมมติฐานว�าง  และสมมติฐานทางเลือกคู�กันเสมอ 
  2. เลือกสถิติท่ีใช�ในการทดสอบและคํานวณค+าสถิติ  เป�นการเลือกสถิติทดสอบท่ี
เหมาะสมในการทดสอบสมมติฐาน  โดยคํานึงถึงลักษณะข)อมูลท่ีรวบรวมมา  ข)อตกลงเบื้องต)น 
(Basic  Assumptions)  ของสถิติท่ีใช)  ทําการตรวจสอบข)อตกลงเบื้องต)นและคํานวณค�าสถิติ 
  3. กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบ ผู)วิจัยเป�นผู)กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี
เหมาะสมในการทดสอบสมมติฐานแต�ละครั้ง  ซ่ึงโดยท่ัวไปในการวิจัยทางการศึกษานิยมกําหนด
นัยสําคัญของการทดสอบไว)ท่ีระดับ.05 หรือ .01 
  4. หาค+าวิกฤตและบริเวณวิกฤติ  เม่ือผู)วิจัยกําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบ
แล)ว  จะสามารถหาค�าวิกฤต (Critical  Value) ของการแจกแจงค�าสถิติท่ีใช)ในการทดสอบตามระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนดได)  โดยการเปoดตารางสําเร็จรูป  หรือคํานวณจากโปรแกรมท่ีมีใช)กันอยู�ท่ัวไป  เช�น  
Microsoft  Excel  เป�นต)น  เม่ือได)ค�าวิกฤตแล)วผู)วิจัยควรกําหนดบริเวณวิกฤต (Critical  Region) 
เพ่ือความชัดเจนในการใช)ประกอบการตัดสินใจ  การกําหนดบริเวณวิกฤตมีลักษณะดังนี้ 
   4.1 กรณีการทดสอบแบบสองทาง (Two-tailed  Test)บริเวณวิกฤตจะ
อยู�ปลายท้ังสองข)างของโค)งการแจกแจง  โดยแต�ละข)างจะมีพ้ืนท่ีของความน�าจะเป�นเท�ากับครึ่งหนึ่ง
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ของระดับนัยสําคัญของการทดสอบ (α) และมีค�าวิกฤตเป�นค�าท่ีใช)แบ�งเขต (ดังแผนภาพ 12.1) พ้ืนท่ี
ได)โค)งการแจกแจงท้ังหมดแทนค�าความน�าจะเป�นสูงสุดซ่ึงมีค�าเท�ากับ 1  เม่ือผู)วิจัยกําหนดระดับ
นัยสําคัญของการทดสอบเป�น α  บริเวณวิกฤตท้ังหมดจะมีพ้ืนท่ีเท�ากับระดับนัยสําคัญของการ
ทดสอบ  และเม่ือใช)การทดสอบแบบสองทาง  บริเวณวิกฤตจะอยู�ปลายท้ังสองของโค)งการแจกแจง 
(บริเวณท่ีแรเงา)  โดยแต�ละปลายจะมีพ้ืนท่ีเป�น α/2  ซ่ึงเม่ือรวมกันท้ังสองข)างก็จะมีค�าเท�ากับ  α  
ส�วนพ้ืนท่ีท่ีไม�ได)แรเงาจะมีค�าเป�น 1-αซ่ึงก็คือระดับความเชื่อม่ันนั่นเอง 
  
 บริเวณวิกฤต = α/2     บริเวณวิกฤต = α/2 
 
 
       
         
              ค�าวิกฤต     0                   ค�าวิกฤต 

 
ภาพท่ี  10.1  เขตวิกฤตสําหรับการทดสอบแบบสองทาง 

 
   4.2 กรณีทดสอบแบบทางเดียว(Two – tailed  test)  บริเวณวิกฤตจะอยู�
ปลายด)านใดด)านหนึ่งของโค)งการแจกแจง (ดังแผนภาพ 10.2)  และมีพ้ืนท่ีเป�น α (ส�วนท่ีแรเงา)  
โดยบริเวณวิกฤตจะอยู�ด)านใดนั้นข้ึนอยู�กับสมมติฐานทางเลือกว�าผู)วิจัยต้ังไว)อย�างไร เช�น H1 :µ1< µ2

ผลต�างของค�าเฉลี่ย (µ1 - µ2 )  จะมีค�าเป�นลบ  ก็ใช)บริเวณวิกฤตด)านลบ  ซ่ึงค�าวิกฤตจะเป�นลบด)วย  
เป�นต)น 
      
บริเวณวิกฤต = α 

 
 
  
 
 
   0  ค�าวิกฤต ค�าวิกฤต                   0 

 
ภาพท่ี  10.2 บริเวณวิกฤตสําหรับการทดสอบแบบทางเดียว 

 
  5. ตัดสินใจทางสถิติ  เป�นการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานว�าง (H0)  โดย
การเปรียบเทียบค�าสถิติทดสอบ  (ค�าท่ีได)จากการคํานวณในข)อ 2 )  กับค�าวิกฤต  ถ)าค�าสถิติท่ีคํานวณ
ได)ตกอยู�ในบริเวณวิกฤต  จะต)องตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐานว�าง (Reject  H0 )  แต�ถ)าค�าสถิติท่ีคํานวณ
ได)ตกอยู�นอกบริเวณวิกฤตหรืออยู�ในช�วงความเชื่อม่ัน  จะต)องตัดสินใจยอมรับสมมติฐานว�าง   



การวิจัยทางการศึกษา 

233 

 

(Accept  H0 )การท่ีผู)วิจัยตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐานว�าง (Reject  H0 )  ถือว�าการทดสอบสมมติฐาน
นั้น  มีนัยสําคัญทางสถิติ (Statistical  significance : Sig.)  ซ่ึงหมายความว�า  การปฏิเสธสมมติฐาน
ว�างนั้นเกิดจากความแตกต�างกันของสิ่งท่ีเราทดสอบอย�างแท)จริง (เนื่องจาก H0ต้ังในลักษณะท่ีไม�มี
ความแตกต�าง)  ไม�ใช�เกิดจากความคลาดเคลื่อน  หรือหมายความว�า  เม่ือนําส�วนท่ีเป�นความ
คลาดเคลื่อนออกไปแล)วก็ยังพบว�ามีความแตกต�างกัน 
  6. แปลความหมาย  เป�นการนําผลการตัดสินใจไปแปลความหมายกลับไปสู�
สมมติฐานการวิจัยเพ่ือลงข)อสรุปในการวิจัยต�อไป 
 
การทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวกับการทดสอบค+าเฉล่ียของกลุ+มประชากร 

 1.  กรณีท่ีมีตัวแปรตามเพียงตัวเดียว (Univariate) ได)แก�  
 1.1 สถิติท่ีใช�ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแตกต+างระหว+างค+าเฉล่ียกลุ+มเดียว 
ในกรณีท่ีมีกลุ�มตัวอย�างเดียวเป�นการทดสอบความแตกต�างระหว�างค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง ( X )กับ
ค�าเฉลี่ยของกลุ�มประชากร ( )

0
µ หรือ ค�าคงท่ีค�าใดค�าหนึ่ง(สมประสงค9  เสนารัตน9, 2556 : 131-

152) 
 สมมติฐาน 

0 0
H : µ µ=  

  1 0
H : µ µ≠ หรือ 

0
µ µ> หรือ 

0
µ µ<  

 1.1.1 กรณีทราบความแปรปรวนของกลุ�มประชากร (σ2)ใช)สมการ 1 

 ใช)สูตร        Z=
X �	

	/		√~N(0,1)      

 
           เม่ือ       X   แทน   ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง 
  		μ			แทน    ค�าเฉลี่ยของประชากร 
    n    แทน    จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
  		�			แทน    ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร     

 ข)อตกลงเบื้องต)น 
 1. กลุ�มตัวอย�างเป�นกลุ�มตัวอย�างแบบสุ�มท่ีได)รับการสุ�มมาจากกลุ�มประชากรท่ีมี 
การแจกแจงเป�นโค)งปกติ 
 2. ค�าของตัวแปรตามท่ีได)มาแต�ละหน�วยนั้นเป�นอิสระต�อกัน 
  3. ทราบค�าความแปรปรวนของกลุ�มประชากร 

ตัวอย+างท่ี 10.1 ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร9ได)นําแบบทดสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร9ท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 58 และมีค�าความแปรปรวนเท�ากับ 6 ไปทดสอบกับนักเรียนท่ีสุ�มมาได)จํานวน 
40 คน อยากทราบว�านักเรียนกลุ�มนี้มีคะแนนเฉลี่ยแตกต�างจากเกณฑ9ปกติหรือไม�ท่ีระดับนัยสําคัญ 
.01 โดยนักเรียนแต�ละคนได)คะแนนดังตาราง 10.2 นี้ 
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ตาราง 10.2  แสดงคะแนนของนักเรียนจํานวน  40  คน   

44 71 60 65 70 35 66 45 45 65 77 49 67 45 60 65 46 65 50 52 
80 67 54 75 65 81 72 71 59 80 50 45 48 58 60 46 57 75 58 70 

วิธีทํา 
1. กําหนดสมมุติฐาน H�	:	μ = 58 H�	:	μ ≠ 58 

2. กําหนดระดับนัยสําคัญเท�ากับ .01 
3. คํานวณค�าสถิติท่ีใช)ในการทดสอบสมมุติฐานโดยใช)สมการดังนี้  

Z = X� − μ
√
 

 
โดยท่ี 	X� = ∑�� = �� �! �"…"��� = 60 
 			μ = 58, σ = 6, n = 40				แทนค�าในสมการได)ดังนี้ 

 

Z = 60 − 58)√��
= 2.11 

 
4. หาค�าวิกฤตโดยการเปoดตารางสถิติ Z ท่ี Z∝/.เป�นการทดสอบแบบสองทาง 

โดยพิจารณาค�า Z ได)จากการนําพ้ืนท่ีครึ่งหนึ่งใต)โค)งปกติด)วยระดับนัยสําคัญหารด)วย 2            
(กรณีทดสอบทางเดียวไม�ต)องหาร) ดังนั้น 0.5 = .��. = 0.495 ได)ค�า Z.01/2เท�ากับ ±2.58 

5. สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานโดยพิจารณาจากค�า Z ท่ีได)จากการเปรียบเทียบค�า
วิกฤติ พบว�า ค�า Zคํานวณ มีค�าเท�ากับ 2.11 น)อยกว�าค�าวิกฤต Z.01/2 เท�ากับ 2.58 ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน H� ∶ 	μ ≠ 55	ยอมรับ	H� ∶ 	μ = 55  สรุปผลได)ว�า คะแนนเฉลี่ยท่ีได)จากการทดสอบ
นักเรียนกลุ�มนี้แตกต�างจากคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ9ปกติอย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นั่นไม�
แตกต�างกันนั่นเอง 
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1.1.2 กรณีไม�ทราบความแปรปรวนของกล�มประชากร (σ.)ใช)สมการดังนี้ 
 

                          t = ���45√6 , df = n-1                                                   

 

เม่ือ n แทน จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
   X� แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง 
   7 แทน ค�าเฉลี่ยของประชากร  
   S แทน ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

ข)อตกลงเบื้องต)น 
1. กลุ�มตัวอย�างท่ีได)มาโดยการสุ�มจากกลุ�มประชากรท่ีมีการแจกแจงเป�นโค)งปกติ 
2. ค�าของตัวแปรตามแต�ล�ะหน�วยเป�นอิสระต�อกัน 
3. ไม�ทราบค�าความแปรปรวนของกลุ�มประชากร 
 

ตัวอย+างท่ี 10.2  ผู)สอนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษาได)ทําการทดสอบนักศึกษาจํานวน  36  คน 
โดยคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีผ�านเกณฑ9การทดสอบเท�ากับ 60 คะแนน นักศึกษาห)องนี้ได)คะแนน
เฉลี่ย 66 คะแนน ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9 ผู)สอนจึงต)องการทดสอบว�าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา
ห)องนี้สูงกว�าเกณฑ9ท่ีต้ังไว)อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หรือไม� โดยนักศึกษาแต�ละคนได)
คะแนนดังตาราง 10.3  
ตาราง  10.3  แสดงคะแนนผลการทดสอบรายวิชาการวิจัยการศึกษาของนักศึกษาจํานวน  36 คน  
 
60 45 65 75 48 60 50 66 58 55 65 85 85 67 70 85 65 58 
69 49 52 80 60 88 75 75 85 81 78 65 80 60 50 55 62 55 

วิธีทํา 
1. กําหนดสมมุติฐาน H�	:	μ = 60 H�	:	μ >	 60  

2. กําหนดระดับนัยสําคัญเท�ากับ .05 
3. คํานวณค�าสถิติท่ีใช)ในการทดสอบสมมุติฐานโดยใช)สมการดังนี้ t = ���45√6 , df = n-1      

โดยท่ี X� = 66, μ = 60, S = 9, n = 36 แทนค�าในสมการดังนี้ t = ))�)�;√<=
, df = 36-1 = 35 

  = 4 
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4. หาค�าวิกฤตโดยการเปoดตารางสถิติ t ท่ี t∝,��เป�นการทดสอบแบบทางเดียว 
ได)ค�า t.05,35เท�ากับ 1.69 

5. สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานโดยพิจารณาจากค�า t ท่ีได)จากการคํานวณ
เปรียบเทียบกับค�าวิกฤต พบว�า ค�า tคํานวณ เท�ากับ 4  มากกว�าค�าวิกฤต t.05,35 เท�ากับ 1.69   ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน H�	:	μ = 60	ยอมรับ	H�	:	μ >60 สรุปผลได)ว�า คะแนนเฉลี่ยท่ีได)จากกลุ�มตัวอย�าง
สูงกว�าคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ9ท่ีตั้งไว)อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
1.2 สถิติท่ีใช�ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับความแตกต+างระหว+างค+าเฉล่ียของกลุ+มสองกลุ+ม 

ในกรณีท่ีมีกลุ�มตัวอย�างสองกลุ�มเป�นอิสระจากกัน และกลุ�มตัวอย�างเดียววัดสองครั้ง (ไม�เป�นอิสระต�อ
กัน) เป�นการทดสอบสมมุติฐานเพ่ือหาความแตกต�างระหว�าค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�างกลุ�มตัวอย�างหรือ
ค�าเฉลี่ยก�อน (���) กับค�าเฉลี่ยของกลุมตัวอย�างท่ี 2 หรือค�าเฉลี่ยหลัง (��.) โดยต้ังสมมุติฐานทาง
สถิติ ดังนี้ H� ∶ 	 μ� =	μ. H� ∶ 	 μ� ≠ μ.หรือ H� ∶ 	 μ� > μ. หรือ H� ∶ 	 μ� < μ. 

 
1.2.1 การทดสอบกลุ+มตัวอย+างสองกลุ+มท่ีเป*นอิสระต+อกัน (Two independent  

sample test) แยกเป�น 2 กรณี ดังนี้ 
1) กรณีทราบค+าความแปรปรวนของกลุ+มประชากรท้ังสองกลุ+ม                           

ใช) Z-test  ใช)สมการ 3 ดังนี้  

                							? = (@�A�@�B)
CDABEA DB

B
EB

     

 
เม่ือ n1 แทน จํานวนกลุ�มตัวอย�างกลุ�มท่ี 1 

   n2 แทน จํานวนกลุ�มตัวอย�างกลุ�มท่ี 2 
   ��� แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�างกลุ�มท่ี 1 
   ��. แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�างกลุ�มท่ี 2 
   ��. แทน ความแปรปรวนของประชากรกลุ�มท่ี 1 
   �.. แทน ความแปรปรวนของประชากรกลุ�มท่ี 2 

ข)อตกลงเบื้องต)น 
1. กลุ�มตัวอย�างได)มาโดยการสุ�มจากกลุ�มประชากรท่ีมีการแจกแจงเป�นโค)งปกติ 
2. ค�าของตัวแปรตามแต�ละหน�วยนั้นเป�นอิสระต�อกัน 
3. ทราบค�าความแปรปรวนของกลุ�มประชากรท้ังสองกลุ�ม 
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ตัวอย+างท่ี 10.3 ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร9ได)ทําการทดสอบความรู)ทางวิทยาศาสตร9ของนักเรียนชาย 
จํานวน 60 คน ได)คะแนนเฉลี่ย 50 คะแนน ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 และทดสอบนักเรียนหญิง
จํานวน 59 คน ได)คะแนนเฉลี่ยได) 40 คะแนน ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8 จงทดสอบว�า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต�างกันหรือไม�ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

วิธีทํา 
1. กําหนดสมมุติฐาน H�	:	7� = 7.  ,   H�	:	7� ≠ 7. 

2. กําหนดระดับนัยสําคัญเท�ากับ .05 
3. คํานวณค�าสถิติท่ีใช)ในการทดสอบสมมุติฐานโดยใช)สมการดังนี้ 
 

? = (��� − ��.)FGABHA + GBBHB
 

 
โดยท่ี ��� = 50	, ��. = 40, �� = 10, �. = 8, J� = 60, J. = 59	 

แทนค�าในสูตรดังนี้ 

? = (50 − 40)
F(��)B)� + (K)B!L

 

     =6.02 
4. หาค�าวิกฤตโดยการเปoดตารางสถิติ Z ท่ี Z∝,/.เป�นการทดสอบแบบทางเดียว ได)

ค�า Z.05/2เท�ากับ ±1.69 
5. สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานโดยพิจารณาจากค�า Z ท่ีได)จากการคํานวณ

เปรียบเทียบกับค�าวิกฤต พบว�า ค�า Zคํานวณ เท�ากับ 6.02 มากกว�าค�าวิกฤต Z.05/2เท�ากับ 1.69 ดังนั้น
จึงปฏิเสธสมมุติฐาน H�	:	7� = 7.ยอมรับH�	:	7� ≠ 7. สรุปผลได)ว�า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต�างกันหรือไม�ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

 
 

2) กรณีไม+ทราบค+าความแปรปรวนของกลุ+มประชากรกลุ+มใดกลุ+มหนึ่งหรือท้ังสองกลุ+ม 
จะต)องทดสอบความเท�ากันของความแปรปรวนของกลุ�มตัวอย�างท้ังสองกลุ�มด)วยการสอบสมมุติฐาน 
��. = �.. หรือไม�โดยใช) F-test MN = OABOBBPโดย Q�. > Q..และแยกเป�น 2 กรณี ดังนี้  

2.1) ถ)ากลุ�มตัวอย�างสองกลุ�มมีความแปรปรวนเท�ากัน (��. = �..) ใช) t-test แบบ Pooled 
Variance t-test ใช)สมการ 4  ดังนี้ R = (@�A�@�B)OSBM AEA AEBP , df = n1+  n2 – 1  
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เม่ือ QT. = (HA��)OAB (HB��)OBB(HA��) (HB��)  

n1 แทน จํานวนกลุ�มตัวอย�างกลุ�มท่ี 1 
n2 แทน จํานวนกลุ�มตัวอย�างกลุ�มท่ี 2 

 
วิธีทํา 

1. กําหนดสมมุติฐาน U�	:	µ� = µ. U�	:	µ� ≠ µ. 
2. กําหนดระดับนัยสําคัญเท�ากับ 0.5 
3. คํานวณค�าสถิติท่ีใช)ในการทดสอบสมมุติฐานโดยใช)สมการ 4 
 

t = 
(	���	���.)
FVWBM A6A A6BP

  , SX. = 
(A��)VAB (B��)VBB(A��) (B��) 														 

 
โดยท่ี 		X��=  5.70 ,X�.= 7.70, S� =1.77,S. = 2.41, n� =10, n. =10 
 

แทนค�าในสูตร 

     t = 
(	!."��)."�)
F�.�)M AAY AAYP

 

        = -2.11 
 

4. หาค�าวิกฤติโดยการเปoดตารางสถิติ t ท่ี R∝,n1+n2-1 เป�นการทดสอบสองทาง
หรือสองหาง ได)ค�า = R.�!,�L	เท�ากับ ±2.10 

5. สรุปผลการทดลองโดนพิจารณาจากค�า z คํานวณเปรียบเทียบค�าวิกฤตพบว�า  
ค�าRคํานวณเท�ากับ -2.11 ซ่ึงมีค�าน)อยกว�าค�าวิกฤต R.�!,�Lเท�ากับ -2.10 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐาน  U�	:	µ� = µ.ยอมรับ U�	:	µ� ≠ µ.สรุปผลได)ว�า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังสองห)อง
แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 1.2.2 การทดสอบกลุ+มตัวอย+างสองกลุ+มท่ีไม+เป*นอิสระต+อกัน หรือ  สองกลุ�มท่ีสัมพันธ9กัน 
(Two dependent sample test) โดยความไม�เป�นอิสระต�อกันหรือมีความสัมพันธ9กันมีลักษณะ
สําคัญ ได)แก� ข)อมูลสองกลุ�มท่ีวัดจากกลุ�มเดียวกันสองครั้ง เช�น สอบก�อนเรียนและหลังเรียน 
(Pretest -Posttest) การสอบซํ้า(Test-retest) คะแนนก�อนเรียนและหลังการได)รับการฝ~ก(Before-
after)หรือข)อมูลสองกลุ�มท่ีมีลักษณะสําคัญบางประการเหมือนกันเป�นคู�ๆ เช�น สองกลุ�มท่ีสุ�มจากแฝด
เป�นคู� เป�นต)น ทดสอบความแตกต�างของค�าเฉลี่ยโดยใช)สมการดังนี้ 
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   t =
[�O\/√Eหรือ t=

∑[
FE∑\B](∑\)BE]A

 , df = n-1                                       

 

             เม่ือ    ^̅= ∑[H และ Q[= FH∑[B�(∑[)BH(H��)  

 d     แทน   ความแตกต�างของค�าของตัวแปรตามแต�ละคู� 
 n     แทน   จํานวนคู� 
 d�    แทน   ค�าเฉลี่ยของ d. 
 Sa	  แทน   ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ d 
 
ข)อตกลงเบื้องต)น 
1.กลุ�มตัวอย�างท่ีได)รับเลือกแบบสุ�ม 
2.ความแตกต�างระหว�างค�าตัวแปรตามของแต�ละคู�มีการแจกแจงเป�นโค)งปกติ 
3.ค�าตัวแปรตามระหว�างคู�เป�นอิสระต�อกัน 
 

ตัวอย+างท่ี 10.5 ครูได)ทําการทดสอบความรู)วิชชาวิทยาศาสตร9ก�อนและหลังเรียนของนักเรียนจํานวน 
25 คน ครูอยากทราบว�านักเรียนมีความรู)วิชาวิทยาศาสตร9หลังเรียนสูงกว�าก�อนเรียนอย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 หรือไม� โดยนักเรียนแต�ละคนได)คะแนนดังตาราง 10.4 และ 10.5 
 
             ตาราง  10.4  แสดงคะแนนสอบของนักเรียนจํานวน 15 คน (คนท่ี 1-15)  

คะแนน/
คนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ก�อนเรียน 16 15 18 19 20 20 20 21 22 23 23 24 26 25 26 
หลังเรียน 34 35 35 38 37 37 38 40 42 42 43 43 46 46 44 

 
            ตาราง  10.5  แสดงคะแนนสอบของนักเรียนจํานวน 10 คน (คนท่ี 16-25)  

คะแนน/คน
ท่ี 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ก�อนเรียน 27 28 29 30 33 31 32 31 31 29 
หลังเรียน 43 43 47 48 49 47 45 45 46 46 

 
วิธีทํา 

1. กําหนดสมมุติฐาน U�	:	µ� = µ. 							U�	:	µ� < µ. 
2. กําหนดระดับนัยสําคัญเท�ากับ .05 
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3. คํานวณค�าสถิติท่ีใช)ในการทดสอบสมมุติฐานโดยใช)สมการ 5 
  

t = [�O\/√E  เม่ือ ^̅= ∑[H และ Q[= FH∑[B�(∑[)BH(H��)  

 
 คํานวณค�าต�างๆจากตาราง 10.4  และ 10.5  และนําไปเขียนลงในตารางท่ี  10.6   
ตารางท่ี 10.6  แสดงคะแนนก�อนแลหลังเรียน และค�าคํานวณผลต�างของคะแนนของนักเรียน 25 คน  
 
คน
ท่ี 

คะแนนสอบ ผลต�าง 
d 

(ผลต�าง). (d). คนท่ี คะแนนสอบ ผลต�าง 
d 

(ผลต�าง). (d). ก�อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

ก�อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

1 16 34 18 324 14 25 46 21 441 
2 15 35 20 400 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 29 46 17 289 
13 26 46 20 400 รวม 440 7,844 

  
เม่ือ    ^̅= ∑[H 				จะได)  			^̅= �b".! = 17.60 

 

Q[= FH∑[B�(∑[)BH(H��) 				จะได) Q[= F.!("K��)�(���)B.!(.!��)  

                 = F�L)�����Lb)��)��  

                 = √4.17 

                 = 2.04 

แทนค�าในสูตร  t =
[�O\/√E     จะได) t  =		 �".)�..��/√.! 
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                  t  =			�".)��.��K  

                  t =    43.14 
4. หาค�าวิกฤตโดยการเปoดตารางสถิติ t ท่ี 	R∝,HA]A 	เป�นการทดสอบแบบทาง

เดียว ได)ค�า	R.�!,.�  เท�ากับ 1.71 
5. สรุปผลการทดลองสมมุติฐานโดยพิจารณาโดยพิจารณาจากค�า t คํานวณ

เปรียบเทียบกับค�าวิกฤต  พบว�าค�า t  คํานวณค�า เท�ากับ 43.14 มีค�ามากกว�าวิกฤต	R.�!,.� เท�ากับ 
1.71 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐาน	U�:	µ� = µ.ยอมรับ U�	:	µ� < µ.			สรุปผลได)ว�า นักเรียน        
มีความรู)วิชาวิทยาศาสตร9หลังเรียนสูงกว�าก�อนเรียนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 1.3 สถิติท่ีใช�ในทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับความแตกต+างระหว+างค+าเฉล่ียของกลุ+มตั้งแต+
สองกลุ+มข้ึนไป 

      1.3.1 กรณีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวและตัวแปรตามหนึ่งตัว เช�น นักวิจัยสนใจท่ีจะทําการ
ทดลองวิธีการสอน 3 วิธี กับความสามารถในการคิดคํานวณของนักเรียนจํานวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป�ท่ี 6 ในรายวิชาคณิตศาสตร9จึงได)ออกแบบการทดลองโดยสุ�มนักเรียนมาจํานวน 60 คน 
และสุ�มสุ�มคนเข)ากลุ�ม 3 กลุ�ม กลุ�มละ 20 คน โดยสร)างเง่ือนไขให)กลุ�มกลุ�มท่ี 1 เรียนด)วยวิธีการสอน
แบบท่ี 1 กลุ�มท่ี 2 เรียนด)วยวิธีการสอนแบบท่ี 2  และกลุ�มท่ี 3 เรียนด)วยวิธีการสอนแบบท่ี 3 ซ่ึง
วิธีการสอนท้ัง 3 แบบ มีลักษณะท่ีแตกต�าง สามารถออกแบบการทดลองได) ดังตาราง 10.7 

 

ตาราง 10.7 แบบแผนการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบเทียบค�าเฉลี่ยท่ีเกิดจากผลของการสอน 3 วิธี 
 
วิธีสอนท่ี 1 วิธีสอนท่ี 2 วิธีสอนท่ี 3 

นักเรียนห)องท่ี 1(n� = 20) นักเรียนห)องท่ี 1(n. = 20) นักเรียนห)องท่ี 1(nb = 20) 
จากแบบแผนการทดลองเป�นการเปรียบเทียบวิธีสอนสามวิธี  โดยในแต�วิธีมีนักเรียนกลุ�มละ 

20 คน ในการทดสอบสมมุติฐานใช)การวิเคราะห9ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Analysis of  
variance : ANOVA ) ด)วยสถิติ  F-test  โดยต้ังสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี้ (Kirk,1968 :101)  				H�	:	µ� = µ. =. . .µX 

																																																H�	:	µd < µd′            มีค�าสถิติของกลุ�มประชากรอย�างน)อย
หนึ่งคู�ท่ีมีความแตกต�างกัน 

 

สถิติทดสอบ f-test  ใช)สมการ ดังนี้  (Kirk,1968 :48-50) 
 SSe =	SSf + SSg 

SSe =	∑�X∑�hyjd�	y�. . k. = ∑�X∑�hyjd	k. − h∑AW∑A6l�m	kBX =∑�nyjd. − h∑A6l�m	kBn  

SSe =	n∑�Xhyjd�	y�. . k. = ∑�X oh∑�yjd	k
.

N q − o∑�X h∑�nyjd	k
.

N q 
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SSr =	∑�nyjd. − ∑�X h∑�yjd	k
.

n  

F				 = tVutVv	,						df = p-1,n-p 

 
 เม่ือ     n   แทน  จํานวนกลุ�มตัวอย�างท้ังหมด 
                    p   แทน  จํานวนกลุ�มตัวอย�างย�อย 

การใช)สมการในการคํานวณการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  สามารถดําเนินการตาม
สมการท่ีกล�าวมาแล)วจากนั้น นําค�าท่ีได)มาจัดลงในตารางตามสมการต�างๆ ดังตาราง 10.8 

 
ตาราง 10.8 สูตรท่ีใช)ในการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
 

แหล�งความแปรปรวน       SS                  df            Ms                           F 

ระหว�างกลุ�ม																					SSgdfg	 					= p − 1												MSg	 = SSg	/dfg	 
ภายในกลุ�ม                 SSfdff	 				= p(n − 1)    			MSf	 = SSf	/dff	 
รวม																																	SSzdfe	 							= np −1 

 
ถ)าผลการวิเคราะห9ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว�า มีความแตกต�างกันระหว�างค�าเฉลี่ย

ของกลุ�มก็จะต)องทดสอบความแตกต�างต�อไปเพ่ือดูว�า ค�าเฉลี่ยคู�ใดบ)างท่ีแตกต�าง  แต�ถ)าผลการ
วิเคราะห9ความแปรปรวนแบบทางเดียวพบว�าไม�มีความแตกต�างกันระหว�างค�าเฉลี่ยของกลุ�มก็ไม�ต)อง
ทดสอบต�อไป  แสดงว�าไม�มีค�าเฉลี่ยคู�ใดท่ีแตกต�างกัน 
 วิธีการทางสถิติท่ีใช)ทดลองความแตกต�างระหว�างค�าเฉลี่ยภายหลังการวิเคราะห9ความ
แปรปรวน(Post-hoc tests) ใช)ทดสอบเปรียบเทียบเชิงซ)อน(Multiple Comparison tests) ซ่ึงมีอยู�
วิธี(สมบัติ  ท)ายเรือคํา.2551 :156)แต�วิธีท่ีได)รับความนิยมและควบคุมความคลาดเคลื่อนได)ดี  ได)แก� 
วิธีของ Tukey และ Scheffe’ วิธีของ Tukey ใช)ในกรณีท่ีกลุ�มตัวอย�างแต�ละกลุ�มเท�ากัน ส�วนวิธีของ
Scheffe’ ใช)ได)ท้ังกรณีท่ีกลุ�มตัวอย�างเท�ากันและไม�เท�ากัน(ทรงศักด์ิ  ภูสีอ�อน.2551: 164) 
 
ตัวอย+างท่ี 10.6  นักวิจัยท่ีสนใจท่ีจะทดลองวิธีการสอน 3 วิธี  กับความสามารถในการคิดคํานวณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 ในรายวิชาคณิตศาสตร9 จึงได)ออกแบบการทดลองโดยสุ�มนักเรียน
จํานวน 24 คน และสุ�มคนเข)ากลุ�ม 3 กลุ�ม กลุ�มละ 8 คน โดยสร)างเง่ือนไขให)กับกลุ�มท่ี 1 เรียนด)วย
วิธีการสอนแบบบรรยาย กลุ�มท่ี 2 เรียนด)วยวิธีการสอนแบบสาธิต  และกลุ�มท่ี 3 เรียนด)วยวิธีการ
สอนแบบเพ่ือนช�วยเพ่ือน ซ่ึงวิธีการสอนท้ัง 3 แบบมีลักษณะท่ีแตกต�างกัน ได)ผลการทดลองดังตาราง 
จงทดสอบสมมุติฐานว�า นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 ท้ัง 3 กลุ�ม มีความสามารถในการคิดคํานวณ
แตกต�างกันหรือไม� ท่ีระดับนัยสําคัญ .01 โดยแสดงรายละเอียดวิธีการสอนดังตาราง 10.9  
 
 

			MSg	/MSf  
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ตาราง  10.9  แสดงรายละเอียดวิธีการสอน 3  วิธี  
 

วิธีการสอน 
แบบบรรยาย แบบสาธิต แบบเพ่ือนช�วยเพ่ือน 

3 4 7 
6 5 8 
3 4 7 
3 3 6 
1 2 5 
2 3 6 
2 4 5 
2 3 6 

 
 
วิธีทํา 

1. กําหนดสมมุติฐานทางสถิติได)ดังนี้  H� ∶ 	 7� =	7. = 7b U� ∶ 7� ≠ 7� 
2. กําหนดระดับนัยสําคัญเท�ากับ .01 
3. คํานวณค�าสถิติท่ีใช)ในการทดสอบสมมุติฐานโดยใช)สมการดังนี้ 

F = MS{MSr 					,			df = p − 1, n − p 

 
เนื่องจากการคํานวณมีความซับซ)อนจึงได)นําเสนอผลการวิเคราะห9โดยใช)โปรแกรม

คอมพิวเตอร9คือ โปรแกรม SPSS  for windows  ซ่ึงจะให)ผลการวิเคราะห9ความแปรปรวน
ทางเดียว ดังภาพท่ี 10.3 
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Oneway 
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  ผลการวิเคราะห9 One Way ANOVA 

 
จากภาพท่ี 10.3 ผลการวิเคราะห9ความแปรปรวน พบว�า ค�าคํานวณ F เท�ากับ 

19.672 เม่ือนํามาเทียบกับค�าวิกฤตโดยการเปoดตารางสถิติ F ท่ี F.05,(2,21) ตรงdfA = 2 ตัดกับ dfW= 
21 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ได)ค�า F เท�ากับ 3.47 (ถ)าพิจารณาท่ีระดับนัยสําคัญ .01 จะได)ค�า F= 5.78 ) 
ซ่ึงค�าคํานวณมีค�ามากกว�าค�าวิกฤต จึงปฏิเสธสมมุติฐาน H�	:	7� = 7. ยอมรับH� ∶ 	 7| ≠ 7| ซ่ึง
แสดงให)เห็นว�าวิธีการสอนต�าง ๆ ส�งผลต�อการคิดคํานวณของนักเรียนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

จากสรุปดังกล�าว จะต)องดําเนินการทดสอบต�อไปว�า วิธีสอนคู�ใดแตกต�างกันอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติโดยทําการทดสอบความแตกต�างระหว�างคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร9ระหว�างกลุ�ม
ท่ีใช)วิธีการสอนต�างกัน ซ่ึงการทดสอบความแตกต�างมีหลายวิธี ได)แก� วิธีของตูกีTukey – Kramer 
test วิธีของ     นิวแมน-คิลส9(Newman-keuls test method) วิธีเชฟเฟ(Scheffe’s S. test) วิธี
ของฟoชเชอร9(Fisher – Harter testy) เป�นต)น แต�วิธีการวิเคราะห9ความแตกต�างเป�นรายคู�ท่ีนิยมใช)
มากท่ีสุด คือ วิธีเชฟเฟ(Scheffe’s S. test) ซ่ึงการวิเคราะห9ความแตกต�างจะนําเสนอไว)ในการ
วิเคราะห9ด)วยคอมพิวเตอร9ด)วยโปรแกรม SPSS ดังภาพท่ี10.4 
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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 ผลการวิเคราะห9ความแตกต�างด)วยวิธีการของ วิธีเชฟเฟ (Scheffe’) 

จากภาพท่ี 10.4 ผลการวิเคราะห9ความแตกต�างรายคู�ด)วยวิธีการของ วิธีเชฟเฟ 
(Scheffe’)จะแสดงความแตกต�างโดยพิจารณาจากดอกจันทร9(*) ซ่ึงในท่ีนี้มี 2 คู� คือ วิธีการสอนแบบ
ท่ี 1 กับแบบท่ี 3 และวิธีการสอนแบบท่ี 3 กับแบบท่ี 2 
 1.3.2 กรณีตัวแปรอิสระสองตัวและตัวแปรตามหนึ่งตัว เช�น เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร9ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 ของนักเรียนชายและหญิงท่ีได)รับการสอน 2 แบบ แสดง
แผนการทดลองได)ดังภาพท่ี  10.5 
 
 
  วิธีสอน 
  7E 5E 

เพศ 
ชาย n1 = 15 n2 = 15 
หญิง n3 = 15 n4 =15 

 

        ภาพท่ี  10.5  แบบแผนการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเกิดจาก
ผลของการสอน  2 วิธี ในนักเรียนชายและหญิง 

 จากภาพท่ี 10.5 แสดงถึงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากวิธีการสอน 2 วิธี และ
เพศชายกับเพศหญิง  ซ่ึงแต�ละกลุ�มย�อยมีนักเรียนกลุ�มละ 15 คน ในการทดสอบสมมุติฐานในการ
วิเคราะห9ความแปรปรวนแบบสองทาง(Two- way analysis of variance : two- way ANOVA) ซ่ึง



บทท่ี 10  สถิติเชิงอ)างอิงท่ีใช)ในการทดสอบสมมติฐาน 

246 

 

เป�นการศึกษาผลของปฏิสัมพันธ9ร�วม(Interaction effect) ระหว�างตัวแปรอิสระท่ีนํามาศึกษาท้ังสอง
ตัว (วิธีการสอน 2 วิธี) ซ่ึงถ)าผลการทดสอบสมมุติฐานพบว�าไม�มีปฏิสัมพันธ9ร�วมกัน แสดงว�าตัวแปร
อิสระท้ังสองท่ีศึกษาจะเป�นอิสระซ่ึงกันและกัน(ส�งผลต�อตัวแปรอิสระตามโดยอิสระ) แต�ถ)าผลการ
ทดสอบพบว�ามีปฏิสัมพันธ9ร�วมกัน แสดงว�าตัวแปรอิสระท้ังสองตัว 
 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธFของประชากร 

 สถิติหาค�าความสัมพันธ9ระหว�างตัวแปรมีหลากหลายซ่ึงผุ)วิจัยต)องเลือกใช)ให)เหมาะสมกับ
งานวิจัยของตัวเอง  ได)แก�  สหสัมพันธ9อย�างง�าย  สหสัมพันธ9ระหว�างอันดับ  สหสัมพันธ9พหุคูณ 
(Multiple Correlation) การวิเคราะห9การถดถอย (Regression) การวิเคราะห9องค9ประกอบ (Factor 
Analysis) และการวิเคราะห9อิทธิพลหรือการวิเคราะห9เส)นทาง (Path Analysis)  ซ่ึงในท่ีนี้จะกล�าวถึง
สถิติกลุ�มนี้เพียง 3 ประเภท คือ สหสัมพันธ9อย�างง�าย  สหสัมพันธ9ระหว�างอันดับ  การวิเคราะห9การ
ถดถอย (Regression)  มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 สหสัมพันธFอย+างง+าย (Simple Correlation)เป�นการศึกษาถึงความสัมพันธ9ระหว�างตัว
แปร2 ตัวใดๆโดยท่ีกําหนดให)ตัวแปรตัวท่ีหนึ่ง เป�น X และตัวแปรตัวท่ีสองเป�น Yโดยท่ีสนใจว�ามี
ความสัมพันธ9กันหรือไม�  และความสัมพันธ9ดังกล�าวเป�นไปในทิศทางใด ในการพิจารณาว�า
ความสัมพันธ9ระหว�างตัวแปรมีมากน)อยเพียงใดนั้น ทราบได)โดยการคํานวณค�า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9 
(CorrelationCoefficient)  ซ่ึงค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9จะมีค�าอยู�ระหว�าง (-1) ถึง (+1)ในท่ีนี้จะ
ก ล� า ว ถึ ง เ ฉ พ า ะ ก า ร ห า ค� า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ9 อ ย� า ง ง� า ย ข อ ง เ พี ย ร9 สั น  ( Simple 
CorrelationCoefficient)และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9ระหว�างอันดับ ดังนี้ 
 3.1.1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9เพียร9สันโปรดักโมเมนต9 (Pearson Product moment 
Correlation Coefficient)ซ่ึงเป�นดัชนีท่ีชี้ให)เห็นความสัมพันธ9ระหว�างตัวแปรสองชุดหรือสองตัว เม่ือ
ตัวแปรท้ังสองนั้นเป�นข)อมูลมาตราอันตรภาค (Interval Scale) ซ่ึงคํานวณได)จากสูตรต�อไปนี้ 
 

คํานวณจากกลุ�มประชากร  ( )( )
( ) ( )

ρ
−

=
− −    

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
xy 2 22   2

N xy  x y
 

N x  X N y y

 

 

คํานวณจากกลุ�มตัวอย�าง ( )( )
( ) ( )

xy  2 22   2

n xy  x y
r

n x  X n y y
=

−

− −    

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
 

 
เม่ือ ρ

xy
หรือ rxy แทน ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9เพียร9สันโปรดักโมเมนต9 

 N  หรือn แทน จํานวนคู�ของประชากรหรือกลุ�มตัวอย�างตามลําดับ 
 X, Y  แทน ค�าของตัวแปรชุดท่ี 1 และค�าของตัวแปรชุดท่ี 2   

 3.1.2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9อันดับหรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9สเป�ยร9แมนแรงค9 
(Spearman rank Correlation Coefficient)สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9สเป�ยร9แมนแรงค9เป�นดัชนี       
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ท่ีชี้ให)เห็นความสัมพันธ9ระหว�างตัวแปรสองชุดหรือสองตัว เม่ือตัวแปรท้ังสองนั้นเป�นข)อมูลชนิดมาตรา
เรียงอันดับ (Ordinal Scale)  

คํานวณจากกลุ�มประชากร  
( )

2

s 2   

6 D
1

N N 1
ρ = −

−
∑  

 

คํานวณจากกลุ�มตัวอย�าง
( )

2

s 2   

6 D
r 1

n n 1
= −

−
∑  

 
เม่ือ 

s
ρ ,

s
r  แทน ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9สเป�ยร9แมนแรงค9 

 D แทน ความแตกต�างระหว�างลําดับท่ีของข)อมูลสองชุด 
 N , n แทน จํานวนคู�ของประชากรหรือกลุ�มตัวอย�างตามลําดับ 

 
 3.2 สหสัมพันธFพหูคูณ (Multiple Correlation) เป�นการศึกษาถึงความสัมพันธ9ระหว�างชุด
ตัวแปร X และ ตัวแปร Y ซ่ึงสหสัมพันธ9พหูคูณเขียนแทนด)วยตัวย�อ R หรือย�อชนิดเต็มรูป เป�น 
Ry,12…k (เม่ือ k แทนจํานวนตัวพยากรณ9หรือตัวแปรอิสระ) สหสัมพันธ9พหูคูณ ช�วยให)ทราบถึง
ความสัมพันธ9เชิงเส)นตรงท่ีเป�นไปได)สูงสุดระหว�างกลุ�มของตัวแปรอิสระ (X’s) กับตัวแปรตาม (Y) นั้น 
 
 
   R = ryy 
 เม่ือ  x คือ ข)อมูลท่ีได)จากการวัดตัวแปรตาม (y) 
   Y คือ X’s combination 
 ค�า R2 เรียกค�าสัมประสิทธิ์ของการทํานายจะมีค�าอยู�ระหว�าง 0.00 ถึง 1.00 ไม�มีค�าท่ีเป�นลบ 
(โดยท่ัวไปจะเสนอในรูปร)อยละโดยเอา 100 คูณ R2) เพ่ือจะบอกว�าชุดของตัวแปร X สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปร Y ได)ก่ีเปอร9เซ็นต9 
 3.3. การวิเคราะหFการถดถอย (Regression)เป�นการหาค�าความสัมพันธ9ระหว�างชุดของตัว
แปรอิสระกับตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ9 (ตัวเกณฑ9) เม่ือผู)วิจัยสนใจว�าตัวแปรอิสระท่ีนํามาศึกษา
นั้นสามารถพยากรณ9ตัวแปรตามได)หรือไม� วิธีการวิเคราะห9ข้ึนอยู�กับจํานวนตัวแปรอิสระ ถ)ามีตัวแปร
อิสระเพียง 1 ตัวจะเรียกว�าการวิเคราะห9การถดถอยอย�างง�าย (Simple Regression) เป�นเรื่องราว
ของการพยากรณ9ตัวเกณฑ9 1 ตัว และมีตัวพยากรณ9 1 ตัว เช�น นักวิจัยต)องการพยากรณ9 
จิตสาธารณะ (Public Mind)จากตัวแปรคุณภาพการสอนของครู เป�นต)น ส�วนการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) เป�นการพยากรณ9ตัวเกณฑ9 1 ตัว แต�มีตัวพยากรณ9ต้ังแต� 2 ตัวข้ึนไปเช�น 
ผู)วิจัยต)องการพยากรณ9ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y) โดยใช)ตัวพยากรณ9 3 ตัว  คือ 

ความถนัดทางการเรียน (X1) 
เจตคติต�อการเรียน (X2)    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y) 

         แรงจูงใจในการเรียน   (X3) 
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 เทคนิคของการวิเคราะห9การถดถอยพหุคูณจะช�วยให)ทราบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต�ละตัว
และท้ังกลุ�มท่ีมีต�อตัวแปรตาม ในการวิเคราะห9การถดถอยพหุคูณ สิ่งสําคัญท่ีต)องการหาคือ  
 1. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9พหุคูณ 
 2. สมการพยากรณ9ในรูปคะแนนดิบ หรือในรูปคะแนนมาตรฐานหรือท้ังคู� 
 3. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ9 
นอกจากนั้นจะต)องทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9พหุคูณ อาจทดสอบนัยสําคัญของ
สัมประสิทธิ์การถดถอย และทดสอบนัยสําคัญของตัวแปรท่ีเพ่ิมเข)ามาในสมการถดถอย 
 3.3.1 ข้ันตอนการวิเคราะห9การถดถอยพหุคูณ 

 3.3.1.1 หาค�า b หาจากสูตร                Y

j j

j
S

b
S

β=  

เม่ือ 
j

b  แทน   ค�าน้ําหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัว 
พยากรณ9 (ตัวแปรอิสระ) ตัวท่ี j ท่ีต)องการหาค�าน้ําหนักคะแนน 

 
j  

β  แทน ค�าน้ําหนักเบต)า ของตัวพยากรณ9 (ตัวแปรอิสระ)ตัวท่ี j 

 
Y

S  แทน ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวเกณฑ9(ตัวแปรตาม) 
 

j
S  แทน     ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวเกณฑ9(ตัวแปรอิสระ)     

                               ตัวท่ี j 

   
 3.1.1.2  หาค�า a จากสูตร  a = Y−

1   1   2   2    k    k    
b X b X .. . b X− − −  

เม่ือ  a แทน ค�าคงท่ีสําหรับสมการพยากรณ9ในรูปแบบคะแนนดิบ 
  Y  แทน ค�าเฉลี่ยของตัวเกณฑ9 (ตัวแปรตาม) 

   1   2    k   
X ,  X ,  X… แทน ค�าเฉลี่ยของตัวเกณฑ9 (ตัวแปรอิสระ)  

      ตัวท่ี 1 ถึง k ตามลําดับ 
   1,   2   k   

b b , b…  แทน ค�าน้ําหนักคะแนนของตัวพยากรณ9 
      ตัวท่ี 1 ถึง k ตามลําดับ 
   k แทน จํานวนพยากรณ9 (ตัวแปรอิสระ) 
 
 3.1.1.3  เขียนสมการพยากรณ9 โดยใช)ค�า aและ b ท่ีคํานวณมาแล)วสําหรับสมการในรูป
คะแนนดิบ และค�า β สําหรับสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  3.1.1.4  หาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9พหุคูณ โดยใช)สูตร 

   
y 1

2

1   r
R  β= + 

y 22   r
β  +…+

Ykk  r
β  

 เม่ือ 
2

R   แทน     กําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9พหูคูณ 

  1,   2   k   
, ββ β … แทน ค�าน้ําหนักเบต)าหรือสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูป 



การวิจัยทางการศึกษา 

249 

 

  ของคะแนนมาตรฐานของตัวพยากรณ9ตัวท่ี 1 ถึงตัวท่ี k         
ตามลําดับ 

 y1 y 2 Yk
r , r ,  r…  แทน   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9ระหว�างตัวเกณฑ9 

  กับตัว    พยากรณ9ตัวท่ี 1 ถึง k ตามลําดับ 
  k  แทน จํานวนตัวเกณฑ9 (ตัวแปรอิสระ) 
 

 หลังจากได)ค�า 
2

R     แล)วถอดรากท่ีสองก็จะได)สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9พหุคูณ 
  3.1.1.5gทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9พหุคูณ เม่ือได)ค�าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ9พหุคูณแล)ว สิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ9พหุคูณนั้น ซ่ึงก็คือการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของการถดถอยนั่นเอง การทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9พหุคูณเป�นการทดสอบว�า ตัวเกณฑ9กับกลุ�มตัวพยากรณ9
นั้ น มี ค ว า ม สั ม พั น ธ9 เ ชิ ง เ ส) น ต ร ง อ ย� า ง เ ชื่ อ ถื อ ไ ด) ห รื อ ไ ม�  โ ด ย มี ส ม ม ติ ฐ า น ห ลั ก ใ น 
การทดสอบว�า ไม�มีความสัมพันธ9เชิงเส)นตรงระหว�างตัวเกณฑ9กับกลุ�มตัวพยากรณ9 หรือเขียนแทนด)วย
สัญลักษณ9ได)ว�า

0  
H  :  0ρ =  

 การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9พหุคูณ (หรือสัมประสิทธิ์ 
การถดถอย) การทดสอบโดยใช)สถิติ F จากสูตร  

  
( ) ( )

2

2

R    k
F  

1 R /  N k 1
=

− − −
ƒ

 

เม่ือ       F แทน ค�าสถิติท่ีจะใช)เปรียบเทียบกับค�าวิกฤติจากการแจกแจงแบบ F  
    เพ่ือ ทราบความมีนัยสําคัญของ R 
  R แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9พหุคูณ 
  N แทน จํานวนสมาชิกกลุ�มตัวอย�าง 
  k แทน จํานวนตัวพยากรณ9 (ตัวแปรอิสระ) 
 

         3.1.2 ข้ันตอนในการทดสอบนัยสําคัญ 
  1.  คํานวณหาค�า  F 
  2.  หาค�าวิกฤติของ F จากตารางในภาคผนวก โดยใช) df1 = k แล)ว df2 = N – k -1 
และ ท่ีระดับนัยสําคัญ ( )α ตามท่ีกําหนดไว) 
  3. เปรียบเทียบค�า F ท่ีคํานวณได)ในข้ันท่ี 1 กับค�าวิกฤติ ถ)าค�า F ท่ีคํานวณได)มีค�า
มากกว�าหรือเท�ากับค�าวิกฤติของ F แสดงว�า R มีนัยสําคัญก็จะไม�ยอมรับสมมติฐานหลัก ( )

0
H ท่ีว�า  

“ไม�มีความสัมพันธ9เชิงเส)นตรงระหว�างตัวเกณฑ9กับกลุ�มตัวพยากรณ9” แต�จะยอมรับสมมติฐานท่ีว�า มี
ความสัมพันธ9เชิงเส)นตรงระหว�างตัวเกณฑ9กับกลุ�มตัวพยากรณ9 เป�นการยอมรับว�า การถดถอยของ Y 
บน X มีนัยสําคัญทางสถิติ ถ)าค�า F ท่ีคํานวณได)น)อยกว�าค�าวิกฤตของ F ในตาราง แสดงว�า R ไม�มี
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นัยสําคัญก็ยอมรับสมมติฐานท่ีว�าไม�มีความสัมพันธ9เชิงเส)นตรงระหว�างตัวเกณฑ9กับกลุ�มตัวพยากรณ9
หาค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ9 
  4. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ9 (Standard Errors of Estimate) 
เขียนแทนด)วยตัวย�อ SEerrorเป�นส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส�วนท่ีเหลือ (ของ d1 หรือ Y-Y) การท่ี
คะแนนสอบจริง (Y) กับคะแนนพยากรณ9 (Y) ไม�เท�ากัน นับว�าเป�นความคลาดเคลื่อนถ)าแตกต�างกัน
มาก SEerrorก็จะมีค�าสูง ถ)าอยู�ใกล)เคียงกันก็มีค�าตํ่า สูตรการหา SEerror คือ 
 

                    SEerror 2
y 1 R

 S
−

=  

 
 การคํานวณค�าสถิติทดสอบสมมติฐานป�จจุบันมีโประแกรมทางคอมพิวเตอร9ช�วยหลาก  เช�น  
โปรแกรม SPSS  TAP  M-Plus  LISREL  A-MOS   เป�นต)น   ซ่ึงผู)วิจัยสามารถศึกษาและทําความ
เข)าใจเพ่ือช�วยในการวิเคราะห9ข)อมูลอันจะทําให)สะดวกต�อการวิเคราะห9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิจัยทางการศึกษา 

251 

 

บทสรุป 
การใช)สถิติเชิงอ)างอิงในการวิเคราะห9ข)อมูลการวิจัย  เป�นการหาข)อสรุปของการวิจัย ท่ี

ต)องการสรุปอ)างอิงผลการวิจัยไปสู�กลุ�มท่ีกว)างออกไป  และสําหรับการวิเคราะห9ข)อมูลท่ีเป�นคําตอบ
ของการวิจัย   หากพิจารณาลักษณะงานวิจัยอาจมีแนวทางการวิเคราะห9ข)อมูลอยู� 3 แบบด)วยกัน  คือ 
1)การวิเคราะห9ข)อมูลเชิงคุณภาพสําหรับกรณีการวิจัยเชิงคุณภาพ  2) การวิเคราะห9ข)อมูลด)วยสถิติ
พ้ืนฐานหรือสถิติบรรยายอย�างเดียว  สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณท่ีทําวิจัยกับประชากร  และ 3) การ
วิเคราะห9ข)อมูลด)วยสถิติบรรยายร�วมกับสถิติอ)างอิงสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณท่ีทําวิจัยกับกลุ�ม
ตัวอย�างท่ีได)จากการสุ�ม  และการท่ีผู)วิจัยจะสรุปว�าค�าสถิติท่ีคํานวณจากกลุ�มตัวอย�างมีความแตกต�าง
กันหรือไม� หรือมีความสัมพันธ9กันหรือไม�  กล�าวคือ จะสรุปอ)างอิงไปยังประชากรได)หรือไม�  ว�าข)อมูล
จากกลุ�มประชากรแตกต�างกัน  หรือมีความสัมพันธ9กัน  ผู)วิจัยต)องนําค�าสถิติท่ีคํานวณได)ไปทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติเสียก�อน  ในท่ีนี้ได)กล�าวถึงการทดสอบความแตกต�างระหว�างค�าเฉลี่ยของกลุ�ม
ตัวอย�างไม�เกิน 2  กลุ�ม  ได)แก�การทดสอบค�าซี (Z-test) และค�าที (t-test)  ซ่ึงข)อมูลอยู�ในมาตรา
อันตรภาค (Interval  Scale) หรือมาตราอัตราส�วน (Ratio Scale) และกลุ�มตัวอย�างดังกล�าวต)องมา
จากการสุ�มประชากรท่ีมีการแจกแจงเป�นโค)งปกติ  อาจจะเป�นประชากร 1 กลุ�ม หรือ 2 กลุ�ม แล)วแต�
กรณี การทดสอบต้ังแต� 2 กลุ�มข้ึนไป ด)วย F-test  และการทดสอบความสัมพันธ9   ได)แก� สหสัมพันธ9
อย�างง�าย  สหสัมพันธ9ระหว�างอันดับ  และการวิเคราะห9การถดถอย (Regression) อย�างไรก็ตามสิ่งท่ี
ผู)วิจัยควรระลึกอยู�เสมอในการใช)สถิติอ)างอิง วิเคราะห9ข)อมูล ก็คือหากข)อมูลไม�เป�นไปตามข)อตกลง
เบื้องต)น  ควรใช)สถิติประเภทนอนพาราเมตริกจะเหมาะสมกว�า 
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แบบฝHกหัดท�ายบทท่ี 10  
 

คําช้ีแจง    ให)ท�านตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให) 
1.  กําหนดα ท่ีระดับต�างๆคือ .01,  .05,  และ .10 จงเขียนรูปแสดงพ้ืนท่ีส�วนท่ีเป�น Critical  
Region  และ  Acceptance   region  ตามเง่ือนไขท่ี กําหนดให)ต�อไปนี้ 
       1.1  เม่ือเป�นการทดสอบสมมุติฐานแบบมีทิศทาง  
       1.2. เม่ือเป�นการทดสอบสมมติฐานแบบไม�มีทิศทาง 
2.  จากสมมุติฐานทางการวิจัยท่ีกําหนดให) จงพิจารณาว�าต)องใช)การทดสอบสมมติฐานแบบ 
     มี ทิศทางหรือไม�มีทิศทางและเปลี่ยนสมมุติฐานทางการวิจัยให)เป�นสมมติฐานทางสถิติ 
         2.1 นักเรียนท่ีอยู�ในชนบทจะมีพัฒนาการด)านร�างกายสูงกว�านักเรียนท่ีอยู�ในเมือง 
         2.2 นักเรียนท่ีไม�เคยผ�านการเรียนในชั้นอนุบาลกับนักเรียนท่ีเคยผ�านการเรียนในชั้นอนุบาล 
               จะมีความพร)อมในการเขียนแตกต�างกัน 
         2.3 ระดับไอคิวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ9กันเชิงบวก 
3. จงเขียนรูปแสดงพ้ืนท่ีดังนี้ 
     3.1  ส�วนท่ีเป�น  Critical  Region (หางเดียว) และค�าท่ีคํานวณได)เท�ากับ +A เพ่ือแสดงว�า 
                ปฏิเสธ  H0  ยอมรับ   H1  อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

3.2  ส�วนท่ีเป�น Critical  Region  และค�าท่ีคํานวณได)เท�ากับ –B เพ่ือแสดงว�ายอมรับ H0 
4. สถิติท่ีใช)ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ ความแตกต�างระหว�างค�าเฉลี่ยกลุ�มเดียว ได)แก�  
    สถิติใดพร)อมอธิบายข)อตกลงเบื้องต)น 
5.สถิติท่ีใช)ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ ความแตกต�างระหว�างค�าเฉลี่ยของ 2 กลุ�มได)แก�  
   สถิติใดพร)อมอธิบายข)อตกลงเบื้องต)น 
6. จากผลการสรุปดังต�อไปนี้ถูกต)องหรือไม�อย�างไรพร)อมอธิบายพอสังเขป 

สถิติท่ีมีการใช)กันบ�อย ๆ ในการทดสอบแบบพาราเมตริก มีอยู� 2 ชนิด 
         t-test 

    -  เป�นสถิติใช)ในการทดสอบสมมติฐาน กลุ�มตัวอย�าง ท่ีมีการแจกแจงใกล)เคียงแบบปกติ 
    -  โดยท่ัวไปใช)ในการทดสอบเก่ียวกับค�าเฉลี่ย (µ) หรือ ค�าสัดส�วน( p )  สําหรับข)อมูล   
       หนึ่งกลุ�ม หรือสองกลุ�ม  เช�น  เดียวกับ  Z-test 
   -   เม่ือข)อมูลไม�สามารถใช)  Z-test ได) 
   -   หรือในกรณีไม�ทราบค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของข)อมูลท้ังหมด 

         F-test 
   -  เป�นสถิติท่ีใช)ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแปรปรวน 
   -  และค�าเฉลี่ยสําหรับข)อมูลต้ังแต� 2 กลุ�มข้ึนไป  
   -  ข)อมูลตัวอย�างท่ีมีอยู�จะต)องได)มาจากข)อมูลท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ    
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การเขียนรายงานการวิจัย 
  

การเขียนรายงานการวิจัย  เป�นการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารหรือ
อิเล็กทรอนิกส�โดยผู!วิจัยจะต!องนําเสนอออกมาในลักษณะของการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ� หรือ
การเขียนบทความการวิจัยตีพิมพ�เผยแพร* เพ่ือให!ผู!อ*านมีความรู!ความเข!าใจในสิ่งท่ีผู!วิจัยได!ทําการวิจัย
นั้นๆ  โดยรูปแบบในการเขียนรายงานการวิจัยข้ึนอยู*กับประเภทของการวิจัย การกําหนดแบบ
แผนการเขียนรายงานการวิจัยของแต*ละสถาบัน   และเม่ือดําเนินการเขียนรายงานการวิจัยเสร็จ
เรียบร!อยและจะต!องมีการประเมินงานวิจัยนั้น  โดยการประเมินงานวิจัยนี้เป�นกระบวนการในการ
พิจารณาตัดสินว*างานวิจัยนั้น ๆ มีความถูกต!องสมบูรณ�และมีคุณภาพเป�นประการใด เพ่ือท่ีจะนํา
ผลการวิจัยไปใช!ประโยชน�ในด!านต*าง ๆ ไม*ว*าจะเป�นการนําทฤษฎี หลักการไปประยุกต�ใช! หรือใช!
ผลการวิจัยท่ีจะนําไปสู*การพัฒนางานหรือแก!ป7ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน สังคม  ประเทศชาติ  ในท่ีนี้จะ
กล*าวถึงการเขียนรายงานการวิจัย และเสนอแนวทางการประเมินงานวิจัยท่ีเป�นประเด็นในการ
พิจารณาเพ่ือผู!อ*านจะได!นําไปใช!ประโยชน�ต*อไป 

 
การเขียนรายงานการวิจัย 
 การเขียนรายงานการวิจัยเป�นข้ันตอนสุดท!ายของกระบวนการวิจัยเป�นข้ันตอนท่ีจะเผยแพร*
ผลการวิจัยไปให!ผู!อ่ืนได!รับทราบซ่ึงโดยท่ัวๆ ไป ประเภทของรายงานการวิจัยอาจจําแนกเป�นรายงาน
การวิจัยท่ีเป�นปริญญานิพนธ�หรือวิทยานิพนธ� ซ่ึงเป�นส*วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
รายงานการวิจัยสําหรับโครงการวิจัยท่ีได!รับทุนอุดหนุนจากแหล*งทุนต*างๆ หรือท่ีผู!วิจัยดําเนินการเอง 
บทความการวิจัยท่ีตีพิมพ�ลงในวารสาร รายงานการวิจัยแต*ละประเภทจะมีรูปแบบแตกต*างกันไปการ
กําหนดแบบแผนการเขียนของสถาบัน รายงานการวิจัยท่ีเป�นปริญญานิพนธ�หรือวิทยานิพนธ�ของนิสิต
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จะข้ึนอยู*กับรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงเป�นหน*วยงานรับผิดชอบ
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันอุดมศึกษาแต*ละแห*งจะกําหนดไว! ซ่ึงจะมี
รายละเอียดแตกต*างกัน ประเภทของการวิจัย รูปแบบของรายงานการวิจัยบางประเภทจะแตกต*าง
จากรูปแบบของการวิจัยประเภทอ่ืนๆ อาจเรียบเรียงตามลําดับเวลา เรียงตามความสัมพันธ�เชิงเหตุผล 
หรือตามแบบท่ีนิยมกันตามเฉพาะสาขานั้นๆ  
ในท่ีนี้จะกล*าวถึงการเขียนรายงานการวิจัย 2 ประเภท คือ การเขียนรายงานการวิจัยของ
โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ� กับการเขียนบทความวิจัยลงในวานสาร และจะกล*าวถึงแบบแผนการ
เขียนอ!างอิงในรายงานการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยนั้นจัดทําได! 2 ลักษณะ ดังนี้  (บุญชม   
ศรีสะอาด, 2545 : 147-149, สมบัติ  ท!ายเรือคํา, 2552 : 209) 
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1. การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�หรือการเขียนวิทยานิพนธ� 
2. การเขียนรายงานการวิจัยลงในวารสารวิชาการ 

 
  1.  การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ� หรือการเขียนวิทยานิพนธ� 
 ในการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ� หรือวิทยานิพนธ�  นั้นมีนักวิชาการหลายท*านได!ให!
ความรู!และเสนอรูปแบบการเขียน  พร!อมท้ังแยกองค�ประกอบการเขียนแตกต*างกันไป  ทางท*านแยก
เป�น 3 องค�ประกอบ  บางท*านแยกเป�น  4  องค�ประกอบ แต*ในท่ีนี้จะแบ*งองค�ประกอบออกเป�น  3  
ส*วน  คือ  
 1. ส*วนประกอบตอนต!น 
 2. ส*วนประกอบเนื้อหา 
 3. ส*วนประกอบตอนท!าย 
 สําหรับวิทยานิพนธ�นั้นรายละเอียดปลีกย*อยในภาคต*างๆ อาจจะแตกต*างกันไปตาม
สถาบันการศึกษาต*างๆ ซ่ึงนิสิตนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ�จะต!องยึดกฎเกณฑ�ต*างๆ ตามระเบียบหรือ
คู*มือวิทยานิพนธ�ของแต*ละสถาบันการศึกษา ในท่ีนี้จะกล*าวถึงเฉพาะการเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ�โดยท่ัวๆ ไปท่ีปรับมาจากสมบัติ  ท!ายเรือคํา (สมบัติ  ท!ายเรือคํา, 2552: 209-212) 
 1. ส*วนประกอบตอนต!น   เป�นส*วนต!นของรายงานการวิจัย ซ่ึงประกอบด!วย 
 1.1 ปก โดยปกด!านหน!าจะประกอบด!วย  ชื่อเรื่องของงานวิจัย  ชื่อผู!วิจัย  สถาบันท่ีทํา
การวิจัยหรือสถาบันของผู!วิจัย และปK พ.ศ. ท่ีเขียนรายงานการวิจัย ซ่ึงประกอบด!วย  ปกนอก  ปกใน 
และหน!าอนุมัติ   
 1.2 บทคัดย*อ (Abstract)  ควรเขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากบทคัดย*อนี้ 
สามารถท่ีจะช*วยให!ผู!อ*านได!ทราบถึงเนื้อหาของรายงานการวิจัยนั้นอย*างคร*าวๆ และรวดเร็วใน
บทคัดย*อจะประกอบด!วยวัตถุประสงค�ของการวิจัย  วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัย 
 1.3 คํานิยม หรือกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)  เป�นหน!าท่ีผู!วิจัยเขียน
แสดงความขอบคุณแก*ผู!มีอุปการคุณต*างๆ 
 1.4 สารบัญ  (Table of Contents)  จะระบุชื่อบทและหัวข!อสําคัญของรายงานว*าอยู*
หน!าใด เช*น คํานําหรือบทต*างๆ รวมท้ังหัวข!อท่ีสําคัญในแต*ละบท บรรณานุกรมและภาคผนวก หน!า
ของกิตติกรรมประกาศ สารบัญตาราง และสารบัญภาพจะรวมอยู*ในหน!าสารบัญด!วย 
 1.5 สารบัญตาราง  (List of Table) จะระบุตําแหน*งหน!าท่ีของตารางท้ังหมดท่ีมีอยู*ใน
รายงานการวิจัย ถ!ามีตารางปรากฏอยู*ในภาคผนวก ต!องระบุตําแหน*งของตารางไว!ในสารบัญตาราง
ด!วย 
 1.6  สารบัญแผนภาพ  (List of Figures)  จะระบุตําแหน*งของแผนภาพท้ังหมดท่ีมีอยู*
ในรายงานการวิจัย ถ!ามีแผนภาพปรากฏอยู*ในภาคผนวก ต!องระบุตําแหน*งของแผนภาพไว!ในสารบัญ
แผนภาพด!วย 
 1.7 คําอธิบายสัญลักษณ� และอักษรย*อ ใช!อธิบายความหมายของสัญลักษณ�และอักษร
ย*อต*างๆ ส*วนนี้ไม*จําเป�นต!องมี ถ!าหากว*าในรายงานการวิจัย ไม*ได!ใช!สัญลักษณ�หรืออักษรย*อต*างๆ 
 2.  ส*วนประกอบเนื้อหา   เป�นส*วนหลักของรายงานการวิจัย ซ่ึงประกอบด!วย 
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 2.1 บทนํา 
 2.1.1 ความนํา  เป�นส*วนท่ีกล*าวนําถึงภูมิหลังของเรื่องท่ีจะศึกษา ซ่ึงส*วนของ
ความนํานี้ไม*ต!องข้ึนเป�นหัวข!อ หลังจากท่ีข้ึนบทนํากลางแล!ว ย*อหน!าเขียนข!อความต*างๆ ท่ีเป�นความ
นําได!เลย 
 2.1.2 ความสําคัญของป7ญหา  เป�นส*วนหนึ่งท่ีผู!วิจัยต!องเน!นให!เห็นว*า เรื่องท่ีกําลัง
ศึกษานั้นมีความสําคัญและมีความจําเป�นอย*างไรท่ีจะต!องศึกษา ซ่ึงอาจจะกล*าวถึงผลงานวิจัยทฤษฎี
ต*างๆ ท่ีเก่ียวข!อง ไว!เป�นการเสริมให!เห็นความสําคัญของงานท่ีกําลังศึกษาอยู* 
 2.1.3  วัตถุประสงค�ของการวิจัย  เป�นส*วนท่ีระบุให!เห็นชัดเจนว*า เปeาหมายหลัก
ของการวิจัยนั้นจะศึกษาเก่ียวกับอะไรบ!าง การเรียงลําดับข!อของวัตถุประสงค�ควรเรียงลําดับตาม
ความสําคัญของวัตถุประสงค�หลักท่ีสําคัญซ่ึงควรจะสอดคล!องกับชื่อเรื่องของงานวิจัย 
 2.1.4  สมมติฐานของการวิจัย  ส*วนนี้ไม*จําเป�นต!องมีทุกครั้ง ในงานวิจัยบาง
ลักษณะผู!วิจัยไม*ได!คาดหวังอะไรเลย หรือผู!วิจัยยังไม*มีแนวคิดว*า ผลการวิจัยควรจะเป�นอย*างไรก็ไม*
ต!องเขียน 
  2.1.5  ประโยชน�ท่ีคาดว*าจะได!รับ  เป�นส*วนท่ีผู!วิจัยคาดหวังว*างานวิจัยนั้นจะเป�น
ประโยชน�ในด!านใดบ!าง และเป�นประโยชน�แก*ใคร อย*างไร 
 2.1.6  ขอบเขตของการวิจัย  เป�นส*วนท่ีผู!วิจัยจะกําหนดกรอบของการวิจัย ครอบ 
คลุมในเรื่องใดบ!าง กลุ*มประชากรเปeาหมายคืออะไร ตัวแปรอะไรบ!างท่ีจะศึกษา 
 2.1.7  ข!อตกลงเบื้องต!น  เป�นข!อความท่ีแทนแนวความคิดหรือข!อเท็จจริงข้ันพ้ืน 
ฐานท่ียอมรับเป�นความจริงโดยไม*ต!องพิสูจน� 
 2.1.8  นิยามศัพท�  เป�นส*วนท่ีกําหนดความหมายของคําบางคําโดยเฉพาะตัวแปรท่ี
ใช!ในการวิจัยเพ่ือสื่อความหมายและวัดได!ตรงกัน 
 2.2 การตรวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข!อง  เป�นส*วนท่ีสรุปแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการต*างๆ ท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีกําลังศึกษาและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข!องท้ังภายในประเทศและ
ต*างประเทศซ่ึงควรจะแยกเป�นเรื่องๆ ซ่ึงผู!วิจัยควรจะกําหนดไว!ว*าตรวจสอบเอกสารในด!านใดบ!างและ
เขียนเป�นด!านๆ หรือเป�นเรื่องๆ ไปจะดีกว*าเขียนเรียงลําดับปK พ.ศ. เม่ือจบการตรวจเอกสารแล!ว
ตอนท!ายผู!วิจัยควรจะสรุปไว!ด!วยว*าเรื่องต*างๆ ท่ีตรวจสอบนั้นเก่ียวโยงกับสิ่งท่ีกําลังศึกษาอย*างไร 

2.3  วิธีดําเนินการวิจัย เป�นส*วนท่ีระบุถึงการดําเนินการเก่ียวกับการวิจัยซ่ึงประกอบด!วย 
2.3.1 กลุ*มตัวอย*างท่ีใช!และวิธีการสุ*มตัวอย*าง 
2.3.2 เครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัยรวมท้ังวิธีการสร!างเครื่องมือและการ 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
                    2.3.3     การเก็บรวบรวมข!อมูลระบุวิธีการดําเนินการรวบรวมข!อมูล 
                    2.2.4     การวิเคราะห�ข!อมูล ระบุค*าสถิติท่ีใช!ในการวิเคราะห�ข!อมูล 
         2.4  ผลการวิเคราะห�ข!อมูลหรือผลการวิจัย  เป�นส*วนท่ีแสดงถึงผลการวิจัย และข!อวิจารณ�
เก่ียวกับผลการวิจัยท่ีได! การเสนอผลการวิจัยนี้อาจจะนําเสนอในรูปของการบรรยาย หรือตารางก็ได! 
แล!วแต*ความเหมาะสมดังกล*าวไว!แล!ว 
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        2.5  สรุปและอภิปรายผลข!อเสนอแนะ  เป�นส*วนท่ีสรุปเนื้อหาท่ีสําคัญจากบทต!นๆ รวมท้ัง
ข!อเสนอแนะต*างๆ ดังนั้นในบทนี้จะประกอบด!วย 
                  2.5.1 สรุป ส*วนนี้จะสรุปเก่ียวกับวัตถุประสงค�ของการวิจัย เครื่องมือท่ีใช!ในการ
รวบรวมข!อมูล การวิเคราะห�ข!อมูลและผลการวิจัย 
                  2.5.2 อภิปรายผล ส*วนนี้จะเป�นการอภิปรายผลการวิจัย ว*าทําไมผลการวิจัยจึงเป�น
เช*นนี้ สอดคล!องกับหลักทฤษฎีใดบ!าง สอดคล!องหรือขัดแย!งกับผลการวิจัยของใครบ!าง 
                 2..5.3 ข!อเสนอแนะ  ส*วนนี้จะเป�นข!อเสนอแนะของผู!วิจัย ซ่ึงควรจะ 
เสนอแนะจากผลการวิจัย ท่ีว*าจะนําไปใช!ประโยชน� ได!อย*างไร ไม*ควรจะเสนอแนะลอยๆ 
ครอบจักรวาล 
 3. ส*วนประกอบตอนท!าย   ส*วนนี้เป�นส*วนท่ีประกอบด!วย 2 ส*วนคือ  1) ส*วน
เอกสารอ!างอิงหรือบรรณานุกรม  2) ส*วนของภาคผนวก  โดยในส*วนท่ี  1) ส*วนเอกสารอ!างอิง  จะ
แสดงรายการเอกสารต*างๆ ท่ีได!อ!างอิงไว!ในวิทยานิพนธ�หรือรายงานการวิจัยเอกสารทุกเล*มท่ีอ!างอิงไว!
ในภาคเนื้อหาจะต!องปรากฏอยู*ในเอกสารอ!างอิงการจัดลําดับของเอกสารอ!างอิงนั้นจัดลําดับตาม
ตัวอักษรของผู!แต*ง ซ่ึงในภาษาไทยจะเป�นชื่อต!น ถ!าเป�นภาษาต*างประเทศจะเป�นชื่อท!าย(สกุล) 
จัดลําดับภาษาไทยก*อนแล!วตามด!วยภาษาต*างประเทศ  และส*วนท่ี  2) ส*วนของภาคผนวก  จะเป�น
ส*วนท่ีแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห�ข!อมูล  เครื่องมือ  การหาคุณภาพเครื่อง  ประวัติผู!วิจัย  
ส*วนภาคผนวกนี้อาจจะไม*มีก็ได!ข้ึนอยู*กับความเหมาะสมของงานวิจัยแต*ละเรื่อง ซ่ึงในส*วนของ
ภาคผนวกนี้อาจจะประกอบด!วยภาคผนวกย*อยๆ หลายส*วนได! การเริ่มภาคผนวกย*อยทุกครั้งให!ข้ึน
หน!าใหม*  ซ่ึงในท่ีนี้จะนําเสนอหลักเบื้องต!นเก่ียวกับการเขียนบรรณานุกรมในส*วนประกอบตอนท!าย
ส*วนท่ี 1  ดังนี้  
 
หลักการเบ้ืองต"นและข"อสังเกตในการทําบรรณานุกรมหรือเอกสารอ"างอิง 
 ในการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ!างอิง ถึงแม!จะมีหลักการเขียนท่ีเป�นสากลนิยมท่ี
ผู!วิจัยต!องทราบและถือปฏิบัติแล!ว  แต*ก็ยังมีผู!วิจัย หรือนักวิจัยหน!าใหม*ท่ีอาจต!องพบป7ญหาในการ
เขียนเอกสารอ!างอิง   ซ่ึงผู!เขียนได!ศึกษาแนวการเขียน หลักการเบื้องต!นและข!อสังเกตของนักวิชาการ
ท่ีท*านได!เขียนไว!จึงได!นํามาเพ่ือให!ผู!อ*านได!ศึกษาและใช!ประโยชน�จากข!อสังเกตของท*านเนื่องจากท*าน
ได!รวบรวมเรียบเรียงไว!เป�นจํานวนมาก  แต*ในท่ีนี้ผู!เขียนได!ปรับหลักและข!อสังเกตของนักวิชาการและ
นําเสนอนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 151-157) 
 1. รายงานบรรณานุกรมของแหล*งความรู!ต*างชนิดกัน    มีรูปแบบและรายละเอียดในการ
บันทึกรายงานแตกต*างกัน แบ*งได!ตามประเภทของแหล*งความรู!   เช*น หนังสือ บทความในหนังสือ 
วารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ� ปริญญานิพนธ�หรือวิทยานิพนธ� เอกสารอัดสําเนา โสตทัศนวัสดุและการ
สัมภาษณ�  เป�นต!น 

2. รูปแบบการเขียน การเว!นระยะ   และเครื่องหมาย ให!ใช!ตามแบบแผนอย*างเคร*งครัดและ
เป�นระบบเดียวกัน รูปแบบการเขียนมีหลายรูปแบบ  เช*น  ในท่ีนี้กล*าวถึงรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ. 2558 
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3. การย*อหน!า  ในรายการบรรณานุกรมแต*ละรายชื่อ ให!เริ่มลงรายการแรกชิดขอบซ!าย ถ!า
บรรทัดแรกไม*พอให!ข้ึนบรรทัดต*อๆไป  โดยย*อหน!าเข!ามา  7  ระยะ  ให!อักษรตัวแรกตรงกับอักษรตัว
ท่ี  8  ของบรรทัดบน  รายชื่อต*อๆไปให!ข้ึนบรรทัดใหม*ชิดขอบซ!ายเสมอไป 

4. คําว*าบรรณานุกรมให!เขียนหรือพิมพ�ตรงกลางหน!า ไม*ต!องขีดเส!นใต! 
5. บรรณานุกรมต!องเรียงอักษรแต*ละรายการ  โดยไม*ต!องใช!เลขลําดับรายการถ!าใน

บรรณานุกรมหนังหนังสือต*างประเทศอยู*ในรายงานการวิจัยภาษาไทย   ถ!าเป�นรายการการวิจัย
ภาษาอังกฤษก็ให!เรียงหนังสือภาษาไทยตามลําดับตัวอักษร  ต*อจากชุดหนังสือภาษาอังกฤษ 
            6.  สิ่งพิมพ�ท่ีพิมพ�ครั้งแรก ไม*ต!องลงครั้งท่ีพิมพ� 
            7.   สิ่งพิมพ�ท่ีมีผู!แต*งมากกว*าหนึ่งคน ให!ใช!ชื่อผู!แต*งท่ีปรากฏอยู*บนปกคนแรกลงก*อน   
กรณีท่ีมีผู!แต*งสองคนให!ใช!คําว*า  “และ” ในภาษาไทย หรือ  “and” ในภาษาอังกฤษค่ันระหว*างชื่อผู!
แต*งท่ีสอง   กรณีผู!แต*งมากกว*าสามคนให!ลงชื่อผู!แต*งคนแกแรกตามด!วย “และ”   คนอ่ืนๆ “  ใน
ภาษาไทย หรือ “and others”  ในภาษาอังกฤษ 
          8. ถ!าผู!แต*งในนามแฝง และสามารถตรวจหานามจริงได! ให!ในนามจริงเป�นชื่อผู!แต*งและบอก
นามแฝงไว!หลังชื่อเรื่อง นําด!วยคําว*า  “โดย” ในภาษาไทยหรือ “by” ในภาษาอังกฤษ แต*ถ!าไม*
ทราบนามจริงก็ให!ใช!ชื่อนามแฝงเป�นชื่อผู!แต*งได!  และให!วงเล็บ “(นามแฝง)” ในภาษาไทย หรือ 
“(Pseud)” ในภาษาอังกฤษไว!หลังชื่อ 
           9.   ถ!าสิ่งพิมพ�นั้นไม*แสดงไว!ว*า   ใครเป�นผู!แต*ง   แต*เป�นท่ีทราบดีว*าผู!แต*งเป�นใคร  ให!ลง
ชื่อผู!แต*งนั้นด!วย  โดยลงไว!ในวงเล็บใหญ* 

            10.    สิ่งพิมพ�ท่ีไม*ปรากฏสํานักพิมพ�หรือผู!จัดพิมพ�หรือโรงพิมพ�   ให!ใช!ความว*า  ม.ป.ท. 
            11.   ปKท่ีพิมพ�   ถํ้าไม*มีปรากฏให!ใช!คําว*า  ม.ป.ป. ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  “n.d”  
ในภาษาอังกฤษ   

12. หนังสือแปล  ให!ใส*ชื่อผู!แต*งก*อน   ส*วนชื่อผู!แปลให!ลงไว!หลังชื่อเรื่อง  และระบุชื่อเรื่อง
เป�นภาษาเดิมด!วย  (ถ!ามี) 

13. สิ่งพิมพ�ท่ีใช!อ!าอิงควรเป�นสิ่งพิมพ�ครั้งล*าสุด และระบุครั้งท่ีพิมพ�ให!ชัดเจน ถ!าจําเป�นต!อง
ใช!สิ่งพิมพ�ท่ีเก*าแก*กว*าด!วย เพ่ือประโยชน�ในการเปรียบเทียบ  ให!ทําบรรณานุกรมแยกแต*ล*ะเล*ม โดย
จัดเล*มท่ีพิมพ�ครั้งล*าสุดไว!ก*อน 

14. สิ่งพิมพ�ท่ีจัดทําข้ึนในนามของหน*วยงานต*างๆ  เช*น  กระทรวง  ทบวง  กรม  องค�การ  
สถาบัน  สมาคม  ให!ลงชื่อหน*วยงานนั้นๆ   ในตําแหน*งผู!แต*ง โดยลงชื่อวิสามานยนามของหน*วยงาน
ก*อน   ค่ันด!วยจุดภาค  ตามด!วยคําบอกลักษณะของหน*วยงาน ถ!าสิ่งพิมพ�ออกในนามของกระทรวง  
หรือเนื้อหาเก่ียวข!องกับหน*วยงานในกระทวง  ให!ลงชื่อกระทรวงเป�นผู!แต*ง ถ!าสิ่งพิมพ�ระบุเป�นผลงาน
ของหน*วยงานย*อย   ให!ระบุชื่อหน*วยงานนั้นไว!เป�นผู!จัดพิมพ� 

15. รายการผู!เฉพาะคนแรกของบรรณานุกรมแต*ละรายงาน     หากเป�นชื่อชาวต*างประเทศ
ท่ีนิยมเรียนนามสกุล  ก็จะสลับเอานามสกุลข้ึนหน!าให!จุลภาคค่ัน  แล!วจึงใส*ชื่อต!น และชื่อกลาง  (ถ!า
มี)   ในทํานองเดียวกัน  ผู!แต*งคนแรกท่ีมีบรรดาศักด์ิ   ราชศักด์ิ   ก็จะสลับเอาชื่อจริงข้ึนหน!าเสมอ  
แล!วใช!จุลภาคตามหลังด!วย   บรรดาศักด์ิ   ราชศักด์ิ    
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                16.การเขียนบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ�  มีรายการท่ีจะนํามาลง   รูปแบบการเขียน  
 การเว!นระยะ   และเครื่องหมายเป�นดังนี้ 
 
รูปแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย 

ชื่อ  ชื่อสกุล.  ช่ือหนังสือ. ปKท่ีพิมพ�. ครั้งท่ีพิมพ�. เมืองท่ีพิมพ�  :  สํานักพิมพ�.   
 

รูปแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ 
ชื่อสกุล.  ชื่อแรก   ชื่อกลาง  ช่ือหนังสือ. ปKท่ีพิมพ�.ครั้งท่ีพิมพ�. เมืองท่ีพิมพ�  :  สํานักพิมพ�.   
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             ผ*องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ  ฉัตราภรณ�,(2543).การวิจัยเชิงทดลองทาง 
                        พฤติกรรมศาสตร�. พิมพ�ครั้งท่ี 3  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�.   
             ล!วน   สายยศ และอังคณา  สายยศ. (2543). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู". กรุงเทพฯ: 
                        สุวิริยาสาส�น. 
             Best, J. W. & Kahn J, V. (1989).Research in Education. 6th ed. Englewood  
                        Cliffs, New Jersey:  Prenticehall. 
             Allen, Marry J. & Yen, Wendy M.(1979). Introduction to Measurement  
                      Theory. U.S.A. :  Books / Cole  Publishing Company.    
 
         3. ผู"แต.ง 3 คน 

บุญชม ศรีสะอาด ,นิภา  ศรีไพโรจน� และนุชวนา   ทองกวี. การวัดและประเมินผล 
            การศึกษา. (2528).มหาสารคาม : ปรีดาการพิมพ�, 
Ceross, Trima H. Elizabeth Welbert Crandall and Marjoric M. Knoll..(1973).   
             Manament  of Modern Families3rd ed. New York : Appleton  
             Countury-  crofts, 
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4.  ผู"แต.งมากกว.า 3 คน 
พลประเสริฐ  ฤทธิรักษา และคนอ่ืนๆ.กฏหมายน.ารู".กรุงเทพฯ : โรงพิมพ�ศรีสมบัติ 
            การพิมพ�,ม.ป.ป. 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2551).  การฝTกอบรมการวิจัยข้ันสูงแบบบูรณาการทาง 
            จิตพฤติกรรมศาสตร�.  โครงการวิจัยแม*บท  : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย.   
             สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห*งชาติ (วช). 
Runt.D.M. and others. (1983).Biotechnoligy in New Zealand. Wellington : Zealand  

  Department  of  Scientific Research. 
Campbell,D.T. and others .(1969).  Experimental and Quasi- Experimental Design   
            for Research. Boston : Houghton Mifflin. 

 
5.  ผู"แต.งท่ีใช"นามแฝงหรือทราบนามจริง 

ประยูร  อุลุชาฏะ.(2525).สังคมไทยกับจิตรกรรมฝาผนัง. โดย น. ณ ปากน้ํา (นามแฝง) 
 กรุงเทพ ฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�. 
 

6.  ผู"แต.งท่ีใช"นามแฝงหรือไม.ทราบนามจริง 
ม!าน้ํา(นามแฝง). (2522).เล้ียงปลาทะเล. กรุงเทพฯ : กราฟ�คอาร�ต. 

 
7.ผู"แต.งท่ีเปbนหน.วยงาน 

สํานักงานคณะกรรมการข!าราชการพลเรือน.( 2548). การเสริมสร"างและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
             บุคลากรภาครัฐ :  ความสมดุลระหว.างชีวิตกับการทํางาน. กรุงเทพฯ : สํานักงาน ก.พ. 
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห*งชาติ.(2555). นโยบายและยุทธศาสตร�การวิจัยของชาติ   
            ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) และยุทธศาสตร�การวิจัย  (พ.ศ. 2555- 2559)  4 ภาค.  
             กรุงเทพฯ : โรงพิมพ�ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห*งประเทศไทย จํากัด.  
 

     8. หนังสือแปล 
บาร�บาร�ด.คริสเตียนมนอร�ธโคท ปาร�คินสัน และเอ็นม เค รัสคอมม่ี. (2528) คู.มือดูแลสุขภาพด"วย 
           ตนเอง. แปลจาก All About Good Health โดย ธีระ ศิริอาชาวัฒนา. พิมพ�ครั้งท่ี 2.  
           กรุงทพฯ :  ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ไพค� ,  ดักลาส.เวียดกง (2511). แปลโดย  ฉลวย  พิชัยศรทัต. กรุงเทพฯ : ก!าวหน!า. 
 

9.ปริญญานิพนธ� 
บุญฑวรรณ  วิงวอน และปรียา ป7นธิยะ.(2554).  ความผูกพันองค�กรและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
               ของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง . วิทยานิพนธ� 
               บริหารธุรกิจ  มหาบัณฑิต . มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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สายสมร  เฉลยกิตติ.(2554). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของพยาบาลวิชาชีพ  โดยการให" 
               คําปรึกษากลุ.ม แบบบูรณาการ.  ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
                การให!คําปรึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร. 
 

10. หนังสือรวมบทความหรือรวมเรื่องซ่ึงอ"างเฉพาะตอนใดตอนหนึ่ง 
สุริทอง  ศรีสะอาด. “บทบาทของบรรณารักษ�ห"องสมุดโรงเรียน ใน ชาวบรรรณ’30”. (2531) . 

มหาสารคาม: ภาควิชาบรรณารักษ�ศาสตร� คณะมนุษยศาสตร� และสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.หน!า 54 – 66 . 
 

ส*วนการเขียนอ!างอิงจุลสาร มีรูปแบบวิธีเขียนเช*นเดียวกับหนังสือ 
 
รูปแบบและวิธีเขียนบรรณานุกรมส่ิงพิมพ�อ่ืนๆ 
 

1. บทความจากวารสาร 
ชื่อผู!เขียนบทความ .ปK พ.ศ. “ชื่อบทความ.”ช่ือวารสาร. เดือน ปKท่ีหรือเล*มท่ี (ฉบับท่ี): หน!าท่ีตีพิมพ� 
               บทความ.  

 
ตัวอย.างเช.น 
แม!นมาส ชวลิต.(2526) “ห!องสมุดโรงเรียนยุคใหม*.”มิตรครู.สิงหาคม 2526 .25(16); 26-28. 
 

2. บทความ ข.าว จากหนังสือพิมพ� 
ประยูร  จรรยาวงษ�.(2531). “ขบวนการแก!จน ; กฎหมายท่ีควรแก" แต.ไม.ว.างแก".” ไทยรัฐ.ตุลาคม.  
              2531.หน!า 15. 
เกรียงไกร  ไทยอ*อน.(2531). “ของดีท่ีเมืองจันทบุรี.” เดลินิวส�. 15 กรกฏาคม. 2531 หน!าพิเศษ. 
Hill Beverley. (1987). “Outbook People : First to Thai Silk Fashions to France.” 
              Bangkok Post.  March 19,1987.    
 Hill Beverley. (1987). “Thai-Lao Border Trade to Increase.”The Nations.  
             March 17.1987.P.17. 
 

3. จดหมายเหตุ 
ศิลปากร, กรม. เอกสารราชการท่ี 5 ม. 59/3. ราชการในเมืองลาวพวน.31 สิงหาคม ร.ศ. 109. 
 

4.  คําส่ัง 
ศึกษาธิการ,กระทรวง. (2515).คําส่ังท่ี ศธ. 030303/1462 เรื่อง เปvดสอนวิชาบรรณารักษ�ศาสตร� 
           เปbนวิชาเอก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาข้ันสูง. ลงวันท่ี 9 กันยายน 2515. 
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5.  ประกาศ 
ศรีนครินทรวิโรฒ,มหาวิทยาลัย.ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทร�วิโรฒ เรื่อง กําหนดเก่ียวกับการ 

เรียนการสอนประจําปwการศึกษา 2530-2531. ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ� 2530. 
 

6.เอกสารประกอบการสอน 
สมบูรณ�  พรรณนาภาพ.สรุปคําบรรยายวิชาศึกษา 171 การศึกษาไทย. คณะศึกษาศาสตร�  
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,ม.ป.ป.  อัดสําเนา. 
 

7. กฎหมาย 
“ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการกู!เงินจากรัฐบาทเบลเยียม.”ราชกิจจานุเบกษา, เล*ม 98 ตอนท่ี   

193. หน!า 3. 21 พฤศจิกายน 2524. 
 

8. แผ.นปลิว 
ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย.(2528). พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย 
             ศรีนครินทรวิโรฒ. 14-15 สิงหาคม 2528. 
มหิดล, มหาวิทยาลัย.(2530) .นิทรรศการ สู.สันติภาพ. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนาธรรมเพ่ือพัฒนา 
            ชนบท.  มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
รูปแบบและวิธีเขียนบรรณานุกรมจากแหล.งความรู"อ่ืนๆ 
 

1. จากการสัมภาษณ� 
ก เป�นผู!ให!สัมภาษณ�, ข เป�นผู!สัมภาษณ�, ท่ี....(ระบุสถานท่ีท่ีให!สัมภาษณ�) เม่ือ....(ระบุวันเดือนปKท่ี
สัมภาษณ�). 
ตัวอย.างเช.น  
ศรีสมัย   ป7ญจนะ  เป�นผู!ให!สัมภาษณ� ,ศุภชัย  เขียวทอง เป�นผู!สัมภาษณ�,ท่ีโรงเรียนสตรีราชินูทิศ    

อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2544. 
 

2. รายการวิทยุหรือโทรทัศน� 
ผู!พูด. “ชื่อเรื่องเฉพาะตอน.”ช่ือรายการ.สถานท่ีออกอากาศ. วัน เดือน ปK ท่ีออกอากาศ. เวลาท่ี 

ออกอากาศ.(ถ!ารายการนั้นไม*ปรากฏผู!พูดเป�นหลัก ให!เอาชื่อเรื่องเฉพาะตอนข้ึนก*อน และ 
ถ!าไม*มีชื่อเรื่องเฉพาะตอนก็ให!เอาชื่อเรื่องรายการข้ึนก*อน) 
ตัวอย.างเช.น  
บุญถ่ิน คิดไร,อาทิตย�สวัสดี, สถานีวิทยุทหารอากาศมหาสารคาม.23 ตุลาคม 2544, เวลา    
           6.00 -6.30 น. 
“หนังใหญ*เทิดค*าครั้งท่ี 1.”อยู.อย.างไทย. สถานีโทรทัศน�สี ช*อง 9 อ.ส.ม.ท. 10 พฤศจิกายน 2530.  
           18-52.19.22 น. 
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3.วัสดุอ"างอิงถ.ายย.อส.วน 

ให!เขียนบรรณานุกรมตามแบบเดิมของวัสดุนั้นๆ แต*บอกไว!ท!ายรายการในภาษาไทยว*าไมโครฟ�มฟ� 
หรือไมโครฟ�ช ในภาษาอังกฤษ microfilm หรือ microfiche 
 
ตัวอย.างเช.น 
“นิทานโบราณว*าด!วยราชสีห�กับช!าง”ดรุโณวาท.1 : 48 – 52 : กรกฎาคม 2417.ไมโครฟ�ล�ม. 
 

4.วัสดุประเภทภาพยนตร� ภาพเล่ือน ภาพนิ่ง และเทปโทรทัศน� 
ช่ือเรื่อง.(ประเภทของวัสดุ).สถานท่ีผลิต : ผู!ผลิตหรือผู!จัดทํา, ปKท่ีผลิตหรือจัดทํา. 
ตัวอย.างเช.น 
เทคนิคการภ.ายภาพ.(ภาพเลื่อน).กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทร�วิโรม ประสานมิตร, ม.ป.ป. 
 
5. วัสดุประเภทวัสดุแถบบันทึกเสียงและแผ.นเสียง 

ชื่อผู!บรรยายหรือผู!พูดหรือผู!ขับร!อง.ช่ือเรื่อง.(ประเภทของวัสดุ).สถานท่ีผลิต : ผู!ผลิตหรือผู!จัด, 
ปKท่ีผลิต. 

ตัวอย.างเช.น  
กระจ*าง พันธุมนาวิน,ปyญหาเก่ียวกับคนในการพิฒนาทางการเกษตร.(เทปคาสเสด).กรุงเทพฯ :   
             สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร�วิโรฒ, 2525. 
 
 

6. วัสดุประเภทแผนท่ี 
ช่ือเรื่อง.(แผนท่ี) สถานท่ีผลิต : บริษัทหรือองค�กรท่ีจัดทํา, ปKท่ีผลิต. 
ตัวอย.างเช.น 
แผนท่ีกรุงเทพมหานคร.(แผนท่ี).กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงไทย,2523 
 

7.เอกสารอิเล็กทรอนิกส�จากระบบอินเตอร�เน็ต 
ชื่อผู!แต*ง.ปK พ.ศ “ช่ือเอกสาร.”ชื่อสมบูรณ�ของงาน. วัน เดือน ปK ท่ีเผยแพร*.<URL.>วัน เดือน ปK  
            ท่ีสืบค!น. 
ตัวอย.างเช.น 
ประกาย  ธีระวัฒนากูล (2556).สมดุลระหว*างงานกับชีวิต. สืบค!นเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2556  จาก 
             http://www.globaldynamicinsight.com   
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ.(2555).สรุปสาระสําคัญ 
            แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห*งชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙). สืบค!นเม่ือ 
           วันท่ี 16  ธันวาคม 2555  จาก  http ://www. Nesdb.go.th 
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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 
Smith, Charles (2001)A. National  Extension  Modle of Crirtical  Parential  Practice   
          1994.<gopher : //tinman mes. Umn.edu : 4242-11/other/NEM_Parent>May  
           28,2001. 
  
2. การเขียนรายงานการวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ 
 รายงานการวิจัยท่ีลงในวารสาร นั้นมีรูปแบบต*างๆ กัน ผู!วิจัยควรจะศึกษารูปแบบเขียนวารสาร
แต*ละเล*ม รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยท่ีเป�นท่ีนิยมใช!กันอย*างมากในวงการศึกษา คือ รูปแบบ
การเขียนของ American Psychological Association (APA) ซ่ึงประกอบด!วยส*วนต*างๆ ดังนี้ 
สมบัติ  ท!ายเรือ.2553 : 212-213) 
 1. ชื่อเรื่อง หรือชื่อของงานวิจัย 
 2. ชื่อผู!วิจัย 
 3. บทคัดย*อ ซ่ึงประกอบด!วย วัตถุประสงค�ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลท่ีได! 
อย*างคร*าวๆ 
 4. ส*วนเนื้อหา ส*วนเนื้อหาของรายงาน จะประกอบด!วย 
   4.1  ตัวรายงาน (The main body) ตัวรายงานโดยท่ัวไปแบ*งออกเป�น 5 บท คือ  
   4.1.1  บทท่ี 1 บทนํา (Introduction) หรือป7ญหาของการวิจัย ส*วนนี้จะ
ชี้ให!เห็นถึงความจําเป�นในการวิจัย กล*าวคือ การวิจัยเรื่องนี้สําคัญอย*างไร จะช*วยเสริมสร!างหรือส*งผล
เช*นไร เช*น จะช*วยแก!ป7ญหาในการปฏิบัติงาน ช*วยแก!ป7ญหาการเรียน หรือช*วยให!เกิดความกระจ*าง
ในแนวความคิดท่ีโต!แย!งกันอยู* เป�นต!น ในบทนําประกอบด!วย ๓มิหลัง จุดมุ*งหมายในการวิจัย 
ความสําคัญของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย สมมุติฐานในการวิจัย นิยามศัพท�เฉพาะ ข!อตกลง
เบื้องต!น ซ่ึงได!กล*าวถึงรายละเอียดของเรื่องเหล*านี้แล!ว ในบทท่ี 2 ว*าด!วยการกําหนดป7ญหาในการ
วิจัย 
   4.1.2  บทท่ี 2  ทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเก่ียวข!อง (Related  Literature)
หรือท่ีเรียกว*าเอกสารท่ีเก่ียวข!องกับการวิจัย หรือวรรณคดีท่ีเก่ียวข!อง ในรายงานการวิจัยบางเรื่อง
เขียนส*วนนี้รวมไว!ในภูมิหลังหรือบทนํา ไม*แยกออกต*างหาก ในบทนี้จะกล*าวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวข!องกับ
งานวิจัยและผลการวิจัยกับคนอ่ืนๆ ท่ีได!ทําไปแล!วในเรื่องเดียวกันหรือเก่ียวข!องกัน การเขียนรายงาน
ในบทนี้ไม*ใช*การนําเอาทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเก่ียวข!องมาเขียนเรียงตามลําดับต*อๆ กันไปให!
ครบถ!วน แต*ผู!วิจัยจะต!องจัดระบบหรือวางโครงเรื่องเลือกสรรเอาเนื้อหาสาระท่ีจําเป�นมาเขียนตาม
โครงเรื่อง ควรเขียนในลักษณะท่ีแสดงให!เห็นว*าการวิจัยนั้นพัฒนามาจากทฤษฎี และผลการวิจัยท่ี
ผ*านมาเช*นไรอาจชี้ถึงข!อผิดพลาดในการวิจัยท่ีผ*านมา ข!อสรุปจากการผลการวิจัยต*างๆ  ท่ีเก่ียวข!อง 
ฯลฯ รายละเอียดของเรื่องนี้ได!กล*าวไว!ในบทท่ี 3 ว*าด!วยเอกสารท่ีเก่ียวข!องกับการวิจัย 
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  4.1.3 บทท่ี 3 วิธีวิจัย (หรือวิธีดําเนินการศึกษาค!นคว!า) ในส*วนนี้จะช*วยให!ผู!อ*าน
ทราบรายละเอียดในวิธีดําเนินการวิจัย โดยท่ัวไปควรมีหัวข!อสําคัญดังนี้ 
       4.1.3.1 ประชากรท่ีทําการศึกษา ระบุถึงประชากรท่ีทําการศึกษาว*าเป�น
ประชากรกลุ*มใด อยู*ท่ีไหน มีจํานวนเท*าใด หรือประมาณเท*าใด 
       4.1.3.2  การเลือกกลุ*มตัวอย*าง กล*าวถึงจํานวนกลุ*มตัวอย*าง วิธีเลือกกลุ*ม
ตัวอย*างเพ่ือเป�นตัวแทนของประชากร กรณีท่ีศึกษาตัวแปรอิสระควรแจงข!อมูลกลุ*มตัวอย*างออกตาม
ตัวแปรเหล*านั้นให!ชัดเจน เช*น จําแนกตามเพศ ระดับชั้น หลักสูตร โรงเรียน ขนาดโรงเรียน ฯลฯ 
       4.1.3.3  ตัวแปรท่ีศึกษา กล*าวถึงตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม กรณีท่ีมีการควบคุม
ตัวแปรก็ระบุไว!ให!ชัดเจน 
       4.1.3.4  เครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัยกรณีท่ีเป�นเครื่องมือท่ีใช!ในการทดลอง หรือท่ี
พัฒนาข้ึน เช*น บทเรียนโปรแกรม บทเรียนโมดูล สื่อการเรียนการสอนอ่ืนๆ ให!กล*าวถึงลักษณะของ
เครื่องมือ เช*น เนื้อหาสาระ ส*วนประกอบ วิธีใช! กระบวนการสร!าง กรณีท่ีเป�นเครื่องมือท่ีใช!ในการ
เก็บรวบรวมข!อมูล เช*น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบวัดต*างๆ ถ!าเป�นเครื่องมือท่ีสร!างมาตรฐานไว!
แล!ว ผู!วิจัยยืมมาใช! ก็กล*าวถึงลักษณะ จํานวนข!อ คุณภาพต*างๆ เช*น ความเชื่อม่ัน ความเท่ียงตรง ถ!า
ผู!วิจัยสร!างข้ึนเอง นอกจากจะกล*าวถึงลักษณะของเครื่องมือพร!อมตัวอย*าง จํานวนข!อ คุณภาพต*างๆ 
ท้ังทางด!านความเชื่อม่ัน ความเท่ียงตรง อํานาจจําแนก ระดับความยากแล!ว ยังกล*าวถึงวิธีการสร!าง 
ข้ันตอนในการพัฒนาเครื่องมือดังกล*าวด!วย ตัวอย*างของรายงานเครื่องมือท่ีใช!ในการรวบรวมข!อมูล  
       4.1.3.5 การรวบรวมข!อมูล กล*าวถึงกระบวนการในการรวบรวมข!อมูล เช*น 
ช*วงเวลาในการไปทดสอบหรือสัมภาษณ� หรือสังเกตกลุ*มตัวอย*าง การตรวจให!คะแนนแบบวัดต*างๆ 
ในการวิจัยเชิงทดลองจะกล*าวถึงข้ันตอนในการดําเนินการทดลองต้ังแต*ต!นจนจบกระบวนการ 
       4.1.3.6  รูปแบบของการวิจัย ในการวิจัยบางเรื่องผู!วิจัยควรกล*าวถึงรูปแบบใน
การวิจัยเพ่ือให!ผู!อ*านเข!าใจได!ชัดเจนยิ่งข้ึน  
       4.1.3.7  การวิเคราะห�ข!อมูล กล*าวถึงวิธีการทางสถิติท่ีใช!ในการวิเคราะห�ข!อมูล
ซ่ึงอาจจะเป�นสถิติพรรณนาหรืออ!างอิงหรือท้ังสองอย*าง 
  4.1.4  บทท่ี 4  ผลการวิจัย  กล*าวถึงผลการศึกษาค!นคว!าหรือผลการวิจัย ในการ
เขียนส*วนนี้ถ!ามีจุดมุ*งหมายและสมมุติฐานหลายข!อเท็จจริงจะเขียนรายงานไปตามลําดับ บางครั้งจะ
แสดงตาราง แผนภูมิหรือภาพประกอบ เพ่ือช*วยให!ผู!อ*านได!เข!าใจได!รวดเร็วและถูกต!อง         
  4.1.5  บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข!อเสนอแนะในส*วนสรุปผลการวิจัย
จะกล*าวถึงการวิจัยท้ังหมดอย*างย*อๆ เพ่ือผู!อ*านจะได!ศึกษาโดยใช!เวลาไม*มากนัก ซ่ึงประกอบด!วย
ความมุ*งหมายในการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัย 
  สําหรับการอภิปรายผลการวิจัยนั้น ผู!วิจัยจะแปลความผลการวิจัย โดยใช!การ
สังเคราะห�ความรู!หลายๆ ด!าน ควรกล*าวถึงผลการวิจัยท่ีสําคัญๆ ผลการวิจัยนั้นเป�นไปตามสมมุติฐาน
หรือไม* เชื่อมโยงถึงทฤษฎีท่ีเป�นพ้ืนฐาน กล*าวถึงผลการวิจัยของคนอ่ืนๆ ในป7ญหาเดียวกันโดยการ
วิเคราะห�ถึงความสอดคล!องกันหรือความแตกต*างกันกรณีไม*สอดคล!องกับสมมุติฐานให!เหตุผลว*าทําไม
จึงเกิดผลดังกล*าว ในส*วนของการอภิปรายนี้อาจกล*าวถึงจุดบกพร*องต*างๆ ท่ีเกิดข้ึนด!วย     
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  ในส*วนท่ีเป�นข!อเสนอแนะ อาจเสนอแนะเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติหรือใช!
ประโยชน�หรือเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต*อไป 
 4.1.6  เอกสารอ!างอิง  เอกสารอ!างอิงทุกชิ้นท่ีอ!างถึงในส*วนของเนื้อหาต!องปรากฏ
อยู*ในเอกสารอ!างอิง  
    4.1.7  ภาคผนวก เป�นส*วนท่ีให!รายละเอียดเพ่ิมเติม จะมีหรือไม*มีก็ได!แล!วแต*ความจํา
เป�น หรือความเหมาะสมของงานวิจัยแต*ละเรื่อง 
 
การประเมินผลการวิจัย 

 ในกระบวนการของการดําเนินงานวิจัย ผู!วิจัยจะต!องศึกษาทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเก่ียวข!อง
เพ่ือท่ีจะให!นําแนวคิด วิธีการและผลการวิจัยนั้นมาใช!ประโยชน�ต*อการดําเนินงานวิจัย ท่ีจะนํามาเป�น
ประโยชน� ได! ดั งกล* าว  ควร เป� นงาน ท่ี มี คุณภาพเป� น ท่ีน* า เ ชื่ อ ถือได!  ซ่ึ งจะทราบได! จ าก 
การประเมินผลงานวิจัยนั้น การประเมินผลการวิจัย ควรพิจารณาท้ัง 2 มิติ คือ พิจารณาในด!านคุณค*า
และด!านคุณภาพ( สมบัติ  ท!ายเรือคํา.2553 : 213,สุรวาท  ทองบุ.2550 : 195-200) 
  1. ด"านคุณค.า  เป�นการพิจารณาเก่ียวกับประโยชน�หรือความสําคัญของงานวิจัยนั้น ซ่ึง
มีเกณฑ�พิจารณาหลายเกณฑ� เช*น ช*วยแก!ป7ญหาท่ีประสบอยู* (โดยเฉพาะป7ญหาเร*งด*วน ป7ญหาสําคัญ) 
ได!พัฒนาสิ่งใหม*ข้ึนมา เป�นประโยชน�ต*องานวิชาการ เช*น ทดสอบทฤษฎี สร!างสูตรใหม* 
  2. ด"านคุณภาพ   เป�นการพิจารณาถึงความถูกต!อง เหมาะสมตามหลักการของการวิจัย
ท่ีดีมีเกณฑ�พิจารณาดังนี้ 
 2.1 ชื่อเรื่องท่ีวิจัย  ชื่อเรื่องชี้ให!เห็นถึงขอบข*ายป7ญหาอย*างชัดเจน รัดกุมไม*ใช!คํา
ฟุ�มเฟ�อย 
 2.2  ความเป�นมาของป7ญหา 
 2.2.1  กล*าวถึงป7ญหาอย*างชัดเจน ชี้ให!เห็นความสําคัญของป7ญหาท่ีวิจัยนั้น คือ 
มีเหตุผลท่ีทําการวิจัยชัดเจน และเหตุผลท่ีทําการวิจัยก็เป�นเหตุผลท่ีสําคัญ 
 2.2.2  กล*าวถึงองค�ประกอบต*างๆ ท่ีมีในป7ญหา ความสัมพันธ�ระหว*างกัน 
ขององค�ประกอบเหล*านั้นและเก่ียวข!องกับป7ญหา 
 2.2.3dมีหลักเหตุผลท่ีหนักแน*น เพียงพอในการเลือกตัวแปร หรือองค�ประกอบ 
ท่ีจะศึกษาและแสดงถึงความสัมพันธ�กับป7ญหาท่ีวิจัย 
 2.2.4dชี้ถึงความสัมพันธ�ระหว*างข!อเท็จจริงท่ีเก่ียวมโนภาพ (Concept) ท่ีอยู*
เบื้องหลังป7ญหาอย*างเป�นระบบไปตามลําดับ 
 2.2.5  แยกประเด็นป7ญหาท่ีชัดเจนโดยใช!หัวข!อหรือการย*อหน!า  (Paragraph)  
ท่ีเหมาะสม 
 2.2.6  ใช!ข!อความท่ีรัดกุม ไม*คลุมเครือ 
 2.3   การกําหนดขอบเขตของป7ญหาการวิจัย กําหนดขอบเขตของป7ญหาการวิจัย
อย*างชัดเจน 
 2.4  นิยามศัพท�เฉพาะ 
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 2.4.1 ให!นิยามตัวแปรและศัพท�เฉพาะท่ีสําคัญอย*างชัดเจน โดยเขียนให!เป�น 
เชิงปฏิบัติการคําศัพท�ท่ีไม*จําเป�นก็ไม*ต!องให!นิยาม 
  2.4.2 ในรายงานการวิจัย ใช!คําศัพท�เฉพาะและมโนภาพ (Concept) ตรงตามท่ี
ได!นิยามไว! 

2.5  สมมติฐาน 
2.5.1 สมมติฐานสร!างจากหลักของเหตุผล และผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวข!อง 
2.5.2 สมมติฐานท่ีสอดคล!องกับข!อความท่ีทราบกันดี หรือสอดคล!องกับทฤษฎีท่ี
เป�นท่ียอมรับ 
2.5.3 สมมติฐานท่ีสร!างข้ึนมีความชัดเจน สามารถทดสอบได! 
2.5.4 สมมติฐานสอดคล!องกับจุดมุ*งหมาย 

 2.6  ข!อตกลงเบื้องต!นมีข!อตกลงเบื้องต!น (Assumption) หรือสัจพจน�ในป7ญหาท่ี
ศึกษาเก่ียวกับการวัด การเป�นตัวแทนของกลุ*มตัวอย*าง ความสอดคล!องและความเหมาะสมใน 
การใช!สถิติทดสอบ 
 2.7  ทฤษฎีและการวิจัยท่ีเก่ียวข!อง 
 2.7.1 การอ!างถึงทฤษฎีและการวิจัยท่ีเก่ียวข!องในป7ญหาการวิจัย การออกแบบ 
การวิจัย กระบวนการในการวิจัย สรุปและอภิปรายผลอย*างเพียงพอ และตรงกับเรื่อง 
 2.7.2 กล*าวถึงพัฒนาการของหลักเหตุผล หรือทฤษฎีท่ีเป�นกรอบ (Theoretical 
Framework) จากผลการวิจัยในเอกสารท่ีเก่ียวข!องกับการวิจัยอ!างอิงมายังป7ญหาท่ีวิจัย 

2.7.3 การจัดลําดับเรื่องเป�นไปอย*างเหมาะสม 
2.7.4 การกล*าวอ!างแหล*งอ!างอิงใด จะต!องปรากฏแหล*งอ!างอิงในบรรณานุกรม 

และบรรณานุกรมจะต!องไม*มีแหล*งอ!างอิงท่ีไม*ระบุในรายงานการวิจัย 
 2.8 วิธีดําเนินการวิจัย 

2.8.1 กําหนดหลักเหตุผล โครงสร!าง และวิธีการศึกษาท่ีรอบคอบรัดกุม 
2.8.2 กล*าวถึงประชากรและกลุ*มตัวอย*างโดยชัดเจน 

 2.8.3 กล*าวถึงวิธีการในการเลือกกลุ*มตัวอย*าง และรายละเอียดของกลุ*มตัวอย*าง 
โดยชัดเจน วิธีการเลือกกลุ*มตัวอย*างมีความเหมาะสม 
 2.8.4 เครื่องมือท่ีใช!ในการรวบรวมข!อมูลเป�นมาตรฐาน มีความตรง (Validity) มี
ความเท่ียงตรง (Reliability) สูง มีวิธีการตรวจให!คะแนนเป�นมาตรฐาน (กรณีท่ีเป�นแบบตรวจให!
คะแนน) สามารถรวบรวมข!อมูลท่ีจําเป�นในการศึกษาได!อย*างครบถ!วน ข!อมูลท่ีรวบรวมมี 
ความเชื่อถือได! 

2.8.5 กรณีท่ีใช!สถิติทดสอบ ไม*ฝ�าฝ�นข!อตกลงเบื้องต!นของการใช!สถิตินั้น 
2.8.6 รายงานกระบวนการดําเนินการวิจัยไว!อย*างละเอียดชัดเจน 

 2.9  การวิเคราะห�ข!อมูล 
2.9.1 ทําการวิเคราะห�ข!อมูลอย*างเป�นปรนัย ปราศจากอคติ 

 2.9.2 กรณีใช!สถิติวิเคราะห�ข!อมูล สถิติท่ีใช!จะต!องสอดคล!องกับสมมติฐานในการ
วิจัย และสมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
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 2.9.3 วิธีการทางสถิติท่ีใช!ในการวิจัยมีความเหมาะสม 
 2.9.4 การวิเคราะห�ข!อมูลกระทําได!ถูกต!อง 
 2.10  ผลการวิจัย 

2.10.1เสนออย*างเป�นปรนัยมากกว*าอัตนัย 
 2.10.2 แปลผลจากการวิเคราะห�ข!อมูลอย*างถูกต!อง ไม*อ!างสรุปเกินข!อมูลหรือ
ใช!ข!อความท่ีครอบคลุมกว!างเกินไปจากข!อมูลท่ีมีอยู* 
 2.11  การสรุปผลการวิจัย 
 2.11.1 กล*าวถึงป7ญหา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา โดยใช!ข!อความท่ีกระชับกิน
ความโดยไม*กล*าวถึงสิ่งท่ีไม*เก่ียวข!องอ่ืนๆ 
 2.11.2 สรุปผลการศึกษาภายในขอบเขต และระดับของการอ!างอิงเหตุผลตาม
ข!อมูลและผลการวิเคราะห� 
 2.11.3 สรุปผลการศึกษาได!เหมาะสม ไม*มีความลําเอียงหรือคติส*วนตัวเจือปน  
ผู!วิจัยคนอ่ืนสามารถเข!าใจและศึกษาเพ่ือตรวจสอบต*อไปได! 
 2.12  การอภิปรายผลและข!อเสนอแนะ 

2.12.1 อภิปรายผลท่ีได!จากการวิเคราะห�ข!อมูลสมเหตุสมผล น*าเชื่อถือได! 
2.12.2 แสดงให!เห็นถึงความสัมพันธ�ของผลการศึกษากับผลการวิจัยท่ีแล!วมา 

อย*างชัดเจน 
 2.12.3 อภิปรายจุดอ*อนของข!อมูล วิธีวิเคราะห� องค�ประกอบท่ีไม*ได!ควบคุม  
ท่ีมีอิทธิพลต*อผลการศึกษา 
 2.12.4 กล*าวถึงขอบเขต ข!อควรระวังในผลการศึกษา(ความขัดแย!ง ความ 
ไม*คงเส!นคงวา หรือสิ่งท่ีจะนําไปสู*ความเข!าใจผิดในผลการศึกษา) 

2.12.5อภิปรายความสําคัญของผลการศึกษา 
2.12.6กล*าวถึงความจําเป�นสําหรับการวิจัยเพ่ิมเติม 
2.12.7 มีการเสนอแนะเก่ียวกับการนําผลวิจัยไปใช! เม่ือผลวิจัยสอดคล!องกับ 

จุดมุ*งหมายท่ีระบุไว!ในจุดมุ*งหมายของการศึกษา 
 2.12.8 มีการเสนอแนะสําหรับการวิจัยเพ่ิมเติม ท่ีสมเหตุสมผล กว!างขวางและ 
ปฏิบัติได! 
 2.13  การอ!างอิง 

2.13.1 ใช!แบบแผนการอ!างอิงท่ีเหมาะสม และเป�นแบบเดียวโดยตลอด 
2.13.2อ!างอิงได!ตรงตามความเป�นจริง และมีความสมบูรณ� 

 2.13.3 ไม*ใช!ภาษาแสลง ภาษาพูด แต*ละประโยคมีความหมายชัดเจน  
ถูกหลักไวยากรณ� 
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คําถามเพ่ือใช"ในการตรวจสอบความเข"าใจในรายงานการวิจัยเพ่ือประเมินเบ้ืองต"น  
 ในการตรวจสอบผู!วิจัยควรต้ังคําถามเพ่ือถามตนเองว*างานวิจัยของตนเองว*าได!ดําเนินการ
ถูกต!องหรือมีคุณภาพเพียงใด  โดยมีนักวิชาการได!เสนอแนะเก่ียวกับการต้ังคําถามของผู!วิจัยเพ่ือ
ประเมินผลงานของตนเองดังนี้  (สุรวาท  ทองบุ.2550 : 195-205) 
ช่ือหัวข"อปyญหา    พิจารณาจากสิ่งต*อไปนี้ 

1. ชื่อหัวข!อป7ญหามีความชัดเจนและรัดกุมเพียงใด 
2. บ*งบอกขอบเขตของการวิจัย ครอบคลุมไม*เกินเลยเรื่องท่ีทําวิจัย 
3. ชื่อหัวข!อป7ญหาทําให!ทราบระเบียบวิธีของการวิจัย หรือแนวทางการวิจัยหรือไม* 
4. ชื่อหัวข!อป7ญหาสามารถหาคําตอบได! มีความสําคัญเพียงใด จะเป�นประโยชน�กับใครท่ีไหน

อย*างไร และสามารถหาคําตอบได!ด!วยวิธีการวิจัยได!หรือไม* 
ส.วนหน"าของรายงาน  พิจารณาจากสิ่งต*อไปนี้ 

1. การนําเสนอส*วนหน!ามีครบเท*าท่ีจําเป�นหรือไม* 
2. เนื้อหาและการใช!ถ*อยคําภาษาในแต*ละรายการในข!อ1 มีความเหมาะสมเพียงใด 
3. หัวข!อท่ีปรากฏในสารบัญ รายการตาราง และรายการภาพ เรียงลําดับสอดคล!องกัน

หรือไม* และตรงตามเลขหน!าท่ีระบุไว!หรือไม* 
4. รูปแบบการนําเสนอส*วนหน!าถูกต!องตามท่ีสถาบันกําหนดหรือไม* 

ภูมิหลังของปyญหา  พิจารณาจากสิ่งต*อไปนี้ 
1. ได!มีเสนอความสําคัญของประเด็นป7ญหาท่ีจะทําการวิจัยเพียงใด โดยเฉพาะต*อชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ 
2. ได!ชี้ให!เห็นว*าสภาพท่ีชุมชน สังคม และประเทศชาติต!องการนั้นเป�นอย*างไร และสภาพท่ี

เป�นอยู*แตกต*างจากท่ีคาดหวังหรือต!องการเพียงใด 
3. ได!ชี้ให!เห็นป7ญหาท่ีศึกษานั้นเกิดข้ึน เพราะเหตุใด และก*อให!เกิดประโยชน�อย*างไรหรือไม* 
4. ได!เสนอให!ทราบว*าสิ่งท่ีเป�นป7ญหานั้นเกิดข้ึนตามสภาวะหรือสภาพท่ีเป�นจริงในป7จจุบัน

อย*างไรหรือไม* 
5. ได!เสนอให!ทราบว*า การศึกษาป7ญหานั้นมุ*งศึกษาหรือมุ*งแก!ป7ญหาในประเด็นใดชัดเจน

เพียงใด 
6. ได!เสนอให!ทราบว*า การศึกษาตัวแปรของป7ญหานั้น ๆ อาศัยทฤษฎีหรือหลักการใด ๆ 

หรือไม* 
7. การบรรยายรายละเอียดของป7ญหาได!เสนอไว!อย*างมีระบบตามความสัมพันธ�ของสิ่งท่ี

เก่ียวข!องตามลําดับดีเพียงใด 
ขอบเขตและความสําคัญของการวิจัย   พิจารณาจากสิ่งต*อไปนี้ 

1. ป7ญหานั้นมีขอบเขตเพียงพอท่ีจะพิจารณาตัวแปรต*าง ๆ ได!อย*างถูกต!องและ ท่ัวถึงเพียงใด 
2. ป7ญหานั้นระบุขอบเขตไว!ชัดเจนเพียงใด 
3. ป7ญหานั้นมีคุณค*าและมีประเด็นท่ีสําคัญเพียงพอท่ีจะสนองความต!องการของสถาบันและ

สังคมเพียงใด 
4. ป7ญหานั้นมีคุณค*าในด!านทฤษฏีและด!านปฏิบัติมากน!อยเพียงใด 
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5. ป7ญหานั้นสามารถนําไปปรับปรุง แก!ไข หรือตรวจสอบเนื้อหา และวิธีการได!ดีเพียงใด 
นิยามศัพท�เฉพาะ  พิจารณาสิ่งต*อไปนี้ 

1. ตัวแปร และคําศัพท�อ่ืน ๆ ได!นิยามไว!ชัดเจนเพียงใด 
2. ตัวแปรท่ีต!องให!นิยามในรูปนิยามเชิงปฏิบัติการ ได!นิยามไว!อย*างถูกต!องและสอดคล!องกับ

นิยามตามทฤษฎีเพียงใด 
3. คํานิยามท่ีให!มีเหตุผล และหลักฐานอ!างอิงท่ีเชื่อถือได!หรือไม* 
4. การใช!คํานิยามศัพท�เฉพาะในรายงานการวิจัยคงเส!นคงวาเพียงใด 
5. การให!คํานิยามศัพท�เฉพาะได!ระบุไว!ตอนต!นของรายงานหรือไม* 

ข"อตกลงเบ้ืองต"น  พิจารณาจากสิ่งต*อไปนี้ 
1. ข!อตกลงเบื้องต!นของป7ญหาท่ีศึกษามีลักษณะเฉพาะเหมาะสมเพียงใด 
2. ข!อความในข!อตกลงและคําอธิบายทางทฤษฎีมีลักษณะเป�นเหตุเป�นผลเก่ียวกับเรื่องท่ี

ศึกษาเพียงใด 
3. ข!อตกลงได!ระบุไว!อย*างถูกต!อง และมีครบถ!วนตามท่ีควรจะมีหรือไม* 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง   พิจารณาจากสิ่งต*อไปนี้ 
1. ได!เสนอทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข!องกับตัวแปรท่ีต!องการศึกษาได!ครบถ!วนหรือไม* 
2. การนําเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวข!องได!นําเสนอเก่ียวกับวิธีการวิจัย การสุ*มกลุ*มตัวอย*างการ

ต้ังสมมติฐานการวิเคราะห�ข!อมูล และการสรุปผล รัดกุม และชัดเจนเพียงใด 
3. งานวิจัยต*าง ๆ ท่ีนํามากล*าวนั้นได!มีการประเมินตรวจสอบความถูกต!องเก่ียวกับกลุ*ม

ตัวอย*าง วิธีการศึกษา และการสรุปผลหรือไม* 
4. การนําเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข!องได!เสนอในลักษณะนําทฤษฎีหรือข!อมูล 

ต*าง ๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข!องมาเชื่อมโยงกับป7ญหาเพ่ือให!ผู!อ*านมองเห็นความสัมพันธ�หรือไม* 
5. การนําเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข!องได!เสนอในลักษณะของการจัดหมวดหมู*ความ

เก่ียวข!องให!เห็นถึงความขัดแย!งและความสอดคล!องโดยมีตัวแปรท่ีศึกษาเป�นหลักหรือไม* 
สมมติฐานการวิจัย   พิจารณาจากสิ่งต*อไปนี้ 

1. สมมติฐานเหล*านั้นสามารถอธิบายหรือตอบคําถามต*อป7ญหาท่ีวิจัยได!ครบถ!วนหรือไม* และ
อยู*ในรูปแบบท่ีจะลงสรุปว*าจะสนับสนุนหรือคัดค!านได!หรือไม* 

2. สมมติฐานเหล*านั้นสอดคล!องกับทฤษฎี หลักการและข!อเท็จจริง สมเหตุสมผลและ
สอดคล!องกับสภาพจริงเพียงใด 

3. สมมติฐานเหล*านั้นสามารถทําการทดสอบได!หรือไม* 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
เนื่องจากการวิจัยแต*ละประเภท มีลักษณะวิธีการวิจัยท่ีเป�นแบบเฉพาะตัว ดังนั้นในการ

ประเมินงานวิจัยแต*ละประเภทจึงมีความแตกต*างกัน การประเมินจึงควรพิจารณาแยกจากกันเพ่ือ
ให!ผลการประเมินมีความถูกต!องยิ่งข้ึน การประเมินงานวิจัยแต*ละประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การประเมินงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร� พิจารณาจากสิ่งต*อไปนี้ 
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1.1ข!อมูลท่ีนํามาเป�นหลักฐานในการสรุปผลดังนี้ ได!มาจากแหล*งปฐมภูมิหรือไม* ถ!า
ได!มาจากแหล*งทุติยภูมิแล!ว ข!อมูลท่ีได!มีความเท่ียงตรงและเชื่อถือได!เพียงใดมีการตรวจสอบหรือไม* 

1.2 มีการกล*าวถึงพยานหลักฐานท่ีเชื่อถือได!มาใช!ในการสนับสนุนหรือยืนยัน
ข!อเท็จจริงท่ีค!นพบมากน!อยเพียงใดมีการตรวจสอบความซ่ือตรง ความสามารถ อคติ แรงจูงใจอํานาจ
หน!าท่ีของพยานบุคคล หรือผู!บันทึกเหตุการณ�ต*าง ๆ ว*าบันทึกโดยวิธีใด เม่ือไร และทําไมหรือไม* 

1.3 มีการตรวจสอบแหล*งข!อมูล (Source of Materials) อย*างถ่ีถ!วนเพียงใดมีการ
ระบุชื่อผู!เขียน เวลา หรือสถานท่ีแน*นอนหรือไม* 

1.4. ข!อมูลท่ีนํามาใช!เป�นหลักฐานในการลงสรุปมีจํานวนมากพอหรือไม* 
1.5ข!อมูลท่ีนํามาใช!เป�นหลักฐานในการลงสรุปเป�นตัวแทนของข!อมูลท้ังหมด

(ประชากร) ได!ดีเพียงใด 
1.6 การวิพากษ�วิจารณ�ข!อมูลเพ่ือลงสรุปผลนั้น ได!กระทําอย*างถูกต!องสมบูรณ�

เพียงใด กล*าวคือ ได!อาศัยผู!เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ หรือในเรื่องนั้น ๆ หรือไม* 
1.7 การตีความหมายของข!อมูล ซ่ึงอาจเป�นข!อเขียน ข!อบันทึก หรือจากวัตถุสิ่งของ

ได!ตีความหมายถูกต!องหรือไม* 
 

2. การประเมินงานวิจัยเชิงบรรยาย พิจารณาจากสิ่งต*อไปนี้ 
2.1 รูปแบบการวิจัยมีความหมายเหมาะสมหรือเพียงพอในเรื่องขอบเขตความลึกซ้ึง

และความชัดเจน ในการใช!ตรวจสอบสมมติฐานหรือไม* 
2.2ได!มีการระมัดระวังในเรื่องการกําหนดสภาพการณ�ในการเก็บข!อมูลการกําหนด

ขอบข*ายของเครื่องมือ การออกแบบบันทึกข!อมูล ตลอดจนการตรวจสอบความเท่ียงตรงและความ
เชื่อม่ันของข!อมูลหรือไม* 

2.3ข!อมูลท่ีได!เป�นข!อมูลในลักษณะใด เป�นข!อมูลเชิงคุณภาพหรือข!อมูลเชิงปริมาณ
สอดคล!องกับลักษณะการวิจัยนั้น ๆ หรือไม* 

2.4 เกณฑ�ท่ีใช!ในการจําแนกประเภทข!อมูล มีความเหมาะสม และมีมาตรฐานท่ีจะ
ใช!ชี้บอกให!เห็นความแตกต*างหรือความสัมพันธ�ของข!อมูลหรือไม* 

2.5 การวิจัยนั้นเป�นการศึกษาอย*างผิวเผิน เพ่ือสํารวจตัวแปรและหาธรรมชาติท่ัวไป
ของตัวแปรเท*านั้น หรือเป�นการศึกษาอย*างลึกซ้ึงลงไปถึงความสัมพันธ�ของตัวแปรหรือความเป�นเหตุ
เป�นผลของตัวแปร 

 
3. การประเมินงานวิจัยเชิงทดลอง พิจารณาจากสิ่งต*อไปนี้ 

แบบแผนการทดลอง  พิจารณาจากสิ่งต*อไปนี้ 
3.1 แบบแผนการทดลอง (Experimental Design) มีความเหมาะสมและมีความ

ชัดเจนเพียงใด สามารถท่ีจะตอบคําถามในสมมติฐานท่ีต้ังข้ึนหรือไม* และการออกแบบนั้นบ*งบอกถึง
วิธีการในการควบคุมตัวแปรแทรกซ!อนได!รัดกุมเพียงใด 

3.2 แบบแผนการทดลองนั้นได!จัดให!ตัวแปรทดลอง (Treatment) ส*งผลต*อตัวแปร
ตามอย*างมีความเท่ียงตรงท้ังภายในและภายนอกเพียงใด 
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3.3 การวิจัยนั้นเป�นการทดลองอันแท!จริง กล*าวคือ ผู!วิจัยสามารถจัดกระทํากับตัว
แปรทดลองได!อย*างเต็มท่ีโดยไม*มีเง่ือนไขใด ๆ เพ่ือหาความสัมพันธ�เชิงเหตุผลของตัวแปร หรือเป�น
การทดลองท่ีไม*แท!จริง คือเป�นเพียงแต*สังเกตปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนแล!วศึกษาย!อนหลังถึงเหตุของ
ปรากฏการณ�นั้น ๆ 

3.4 การวิจัยนั้นได!ใช!การสุ*ม (Randomization) ในการกําหนดกลุ*มตัวอย*าง
ห!องเรียน ผู!สอน เวลาท่ีทดลอง ตัวแปรทดลอง (Treatment) และอ่ืน ๆ ลงในกลุ*มทดลอง และกลุ*ม
ควบคุม เพ่ือให!มีความเท*าเทียมกันหรือไม* 

3.5 ในกลุ*มทดลองได!แยกกลุ*มตัวอย*างออกเป�นกลุ*มย*อย ๆ สอดคล!องกับตัวแปรท่ี
ศึกษาหรือไม* 

3.6ใช!การควบคุมตัวแปรแทรกซ!อนโดยเทคนิควิธีการทางสถิติ เช*นการวิเคราะห�
ความแปรปรวนรวมหรือข!อตกลงเบื้องต!นของเทคนิคทางสถิตินั้น ๆ เพียงใด 

3.7 เลือกใช!วิธีการทางสถิติเพ่ือวิเคราะห�หลักสูตรหรือทดสอบสมมติฐานได!
เหมาะสมกับระดับของข!อมูล และข!อตกลงเบื้องต!นของเทคนิคทางสถิตินั้นๆ เพียงใด 

3.8ได!กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติในการท่ีจะปฏิเสธสมมติฐานเป�นกลาง(Null 
Hypothesis) ไว!ล*วงหน!าก*อนท่ีจะทําการเก็บข!อมูลหรือไม* 

 
ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง   พิจารณาในเรื่องต*อไปนี้ 

1. ได!มีการกําหนดขอบข*ายของประชากรท่ีศึกษาหรือไม* และชัดเจนเพียงใด    
2. กลุ*มตัวอย*างท่ีใช!ศึกษาเป�นตัวแทนประชากรนั้น ๆ ได!ดีเพียงใด 
3. เทคนิคการเลือกกลุ*มตัวอย*างเหมาะสมสอดคล!องกับลักษณะของประชากรท่ีศึกษาหรือไม* 
4. การอธิบายวิธีการกําหนดขนาดและการเลือกกลุ*มตัวอย*างชัดเจนเพียงใด และมีขนาดของ

กลุ*มตัวอย*างมีจํานวนมากพอท่ีจะเป�นตัวแทนได!หรือไม* 
 

เครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัย   พิจารณาจากสิ่งต*อไปนี้ 
1. เครื่องมือท่ีใช!เหมาะสมกับเรื่องท่ีวิจัยหรือไม* 
2. เครื่องมือท่ีใช!มีความเท่ียงตรงและมีความเชื่อม่ันมากน!อยเพียงใด 
3. เครื่องมือท่ีใช!มีระบบการให!คะแนนและการแปลความหมายคะแนนอย*างไร 
4. ผู!วิจัยมีความรู!และมีทักษะเก่ียวกับการใช!เครื่องมือนั้น ๆ มากน!อยเพียงใด 
5. เครื่องมือท่ีใช!ผู!วิจัยสร!างข้ึนเองใหม*หรือดัดแปลงมาจากของผู!อ่ืน ในกรณีท่ีดัดแปลงมา

จากของผู!อ่ืนหรือดัดแปลงจากเครื่องมือท่ีใช!ในต*างประเทศ ได!มีการตรวจสอบคุณภาพใหม* หรือได!
พิจารณาความเหมาะสมในแง*ระดับ ความรู! อายุ ของกลุ*มตัวอย*างท่ีศึกษาหรือไม* 

6. การตรวจสอบความเท่ียงตรงและการหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ ใช!วิธีการท่ีเหมาะสม
กับชนิดของเครื่องมือนั้นๆ หรือไม* และวิธีการอธิบายเป�นข้ันตอนและมีความชัดเจนเพียงใด 

7. คําชี้แจงวัตถุประสงค�ของการวิจัยและคําชี้แจงในการทําของเครื่องมือนั้นๆมีความกระจ*าง
ชัดเจน ท่ีจะทําให!ผู!ตอบเกิดความเข!าใจตรงกันหรือไม* 

8. เนื้อหาของคําถามมีความครอบคลุมในเรื่องท่ีจะถามมากน!อยเพียงใด 
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9. การใช!ถ!อยคําสํานวนภาษาในคําถามมีความชัดเจน รัดกุม และเหมาะสมกับระดับของ
ผู!ตอบหรือไม* 

10. คําถามมีความเป�นปรนัยหรือไม* 
11. การเรียงลําดับข!อคําถาม ได!เรียงลําดับในลักษณะท่ีจะกระตุ!นหรือเร!าใจให!ผู!ตอบเกิด

ความสนใจในการตอบหรือไม* เช*น เรียงจากคําถามง*าย ๆ ไปหาคําถามยาก ๆ หรือเรียงจากคําถาม
ท่ัวไปกว!าง ๆ ไปสู*คําถามท่ีแคบเจาะจงและล*วงลึก 

12. วิธีการตอบง*ายและสะดวกต*อการวิเคราะห�ข!อมูลเพียงใด 
 

การเก็บรวบรวมข"อมูล   พิจารณาในเรื่องต*อไปนี้ 
1. มีการกําหนดวิธีการในการรวบรวมข!อมูล และจัดแยกประเภทข!อมูลไว!ต้ังแต*เริ่ม

ทําการศึกษาหรือไม* 
2. การจัดแยกประเภทข!อมูลง*ายและสะดวกต*อการท่ีจะนําไปวิเคราะห�ทางสถิติต*อไปหรือไม* 
3. การรวบรวมข!อมูลและการบันทึกข!อมูลกระทําอย*างมีระบบและเป�นปรนัยหรือไม* 
4. มีการตรวจสอบกระบวนการของการได!มาของข!อมูลและแหล*งข!อมูลหรือไม* 
5. มีการตรวจสอบความอคติ ความซ่ือตรง และความรอบคอบของผู!รวบรวมข!อมูลหรือไม* 
6. ผู!วิจัยยอมรับและระบุข!อบกพร*องท่ีเกิดข้ึนอย*างไม*คาดคิดในการรวบรวมข!อมูลไว!ด!วย

หรือไม* 
 

การวิเคราะห�ข"อมูล  พิจารณาในเรื่องต*อไปนี้ 
1. ข!อมูลมีจํานวนพอเพียงท่ีจะใช!วิธีการทางสถิติในแต*ละชนิดในการทดสอบสมมติฐาน

หรือไม* 
2. วิธีการทางสถิติท่ีใช!วิเคราะห�ข!อมูลเหมาะสมกับระดับข!อมูลและข!อตกลงเบื้องต!นของ

วิธีการทางสถิติ นั้น ๆ หรือไม* 
3. การวิเคราะห�ข!อมูลได!กระทําอย*างมีความเป�นปรนัย และปราศจากอคติของผู!ทําการ

วิเคราะห�หรือไม* เพียงใด 
4. ผู!วิจัยได!ละเลยข!อมูลหรือละท้ิงข!อมูลท่ีจะให!ผลไม*สอดคล!องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว!หรือไม* 
5. การลงสรุปผลการวิเคราะห�ได!สรุปเกินขอบเขตของข!อมูลท่ีได!มาหรือไม* 
6. ผลการวิเคราะห�ชี้ให!เห็นถึงความสัมพันธ�กับผลงานวิจัยก*อน ๆ หรือไม* 
 

การนําเสนอข"อมูล ผลวิเคราะห� และการแปลความหมาย   พิจารณาในเรื่องต*อไปนี้ 
1. มีการนําเสนอข!อมูลด!วยแผนภูมิ กราฟ ตาราง หรือภาพ เพ่ือให!การอ*านผลวิเคราะห� 

เข!าใจได!ง*ายหรือไม* และมีความเหมาะสมเพียงใด 
2. การสร!างแผนภูมิ กราฟ ตาราง เป�นไปตามหลักเกณฑ�หรือไม* 
3. มีการให!สัญลักษณ�เก่ียวกับเส!นต*าง ๆ ในแผนภูมิ กราฟ ได!ถูกต!องชัดเจนเพียงใด 
4. ข!อความท่ีใช!อธิบาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง มีความชัดเจนและถูกต!องสอดคล!องกับผล

วิเคราะห�ท่ีได!หรือไม*เพียงใด 
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5. มีการให!ความหมายของสัญลักษณ�ของค*าสถิติต*าง ๆ ในตารางหรือไม*และมีความถูกต!อง
เพียงใด 

6. มีการแสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีวิเคราะห�ได!ในตารางด!วยหรือไม* 
7. การแปลความหมายผลวิเคราะห�สอดคล!องกับวิธีการทางสถิติท่ีใช!หรือไม* 
 

การย.อและการสรุป   พิจารณาในเรื่องต*อไปนี้ 
1. การสรุปผลสอดคล!องกับป7ญหาหรือไม* 
2. การย*อยและการสรุปมีลักษณะชัดเจนและชี้เฉพาะเพียงใด 
3. การสรุปเป�นไปตามผลวิเคราะห�ข!อมูลหรือไม* 
4. ข!อสรุปเหมาะสมท่ีจะแสดงถึงขอบเขตจํากัดของประชากรท่ีศึกษาหรือไม* 
5. การเขียนข!อสรุปอยู*ในรูปของการตรวจสอบหรือไม* 
6. การสรุปผลได!กล*าวถึงข!อจํากัดต*าง ๆ ในการท่ีจะอ!างอิงนําไปใช!หรือไม* 
7. การสรุปผลได!เขียนในลักษณะเป�นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว! 

หรือไม* 
 
การอภิปรายผลและข"อเสนอแนะ  พิจารณาในเรื่องต*อไปนี้ 

1. ข!อความท่ีใช!ในการอภิปรายนั้น เขียนข้ึนโดยอาศัยหลักฐานจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข!อง ท่ีได!นําเสนอไว!ในตอนต!น และอาศัยความรู!และประสบการณ�ของผู!วิจัยตลอดจนข!อสังเกตท่ี
ได!ระหว*างการทําวิจัย เป�นหลักในการอภิปรายผลหรือไม* 

2. หลักฐานและเหตุผลท่ีนํามาใช!อ!างอิงสมเหตุสมผลทันสมัยและเก่ียวข!องกับป7ญหาท่ีศึกษา
มากน!อยเพียงใด 

3. ได!มีการอภิปรายถึงองค�ประกอบท่ีมิได!ควบคุมท่ีอาจส*งผลต*อการวิจัยหรือไม* 
4. ได!มีการอภิปรายถึงข!อบกพร*องหรือจุดอ*อนบางประการท่ีผู!วิจัยพบระหว*างการวิจัยท่ีจะ

ส*งผลต*อผลการวิจัยได!ด!วยหรือไม* 
5. การอภิปรายผลหรือข!อค!นพบท่ีได!เรียงลําดับเป�นข้ันตอนสอดคล!องกับจุดมุ*งหมายหรือ

สมมติฐานการวิจัยหรือไม* 
6. มีการเสนอแนะได!นําประเด็นการอภิปรายมาสู*การเสนอแนะ 
7. มีการเสนอแนะเก่ียวกับการทําวิจัยป7ญหานั้นต*อไปในประเด็นต*าง ๆ หรือการศึกษาป7ญหา

อ่ืน ๆ ท่ีคล!ายคลึงหรือไม* 
 

บทคัดย.อ  พิจารณาในเรื่องต*อไปนี้ 
1. การเขียนบทคัดย*อได!กล*าวถึงสิ่งสําคัญต*าง ๆ อย*างครบถ!วนหรือไม* คือมีการกล*าวถึง

ข!อความท่ีเป�นป7ญหา จุดมุ*งหมายของการศึกษา สมมติฐาน กลุ*มตัวอย*าง เครื่องมือท่ีใช!รวบรวมข!อมูล 
สถิติท่ีใช!วิเคราะห�ข!อมูลและข!อค!นพบท่ีได!หรือไม* 

2. รูปแบบและวิธีการเขียนบทคัดย*อถูกต!องตามท่ีสถาบันกําหนดหรือไม* 
3. การเขียนบทคัดย*อใช!ถ!อยคําภาษาท่ีชัดเจนและรัดกุมหรือไม* 
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บรรณานุกรมหรือเอกสารอ"างอิงและภาคผนวก  พิจารณาในเรื่องต*อไปนี้ 
1. วิธีการเขียนบรรณานุกรมถูกต!องตามแบบท่ีสถาบันกําหนดหรือไม* 
2. การเขียนบรรณานุกรม มีความถูกต!องในเรื่องการสะกดคํา การเว!นวรรคตอนและ

เครื่องหมายวรรคตอนเพียงใด 
3. ข!อมูลท่ีนําเสนอไว!ในภาคผนวกมีความเหมาะสมหรือไม* 
4. ข!อมูลท่ีนําเสนอในภาคผนวกได!จัดหมวดหมู*เป�นกลุ*มภายใต!หัวเรื่องอย*างเหมาะสมและ

ถูกต!องหรือไม* 
 

รูปแบบและแนวการเขียนรายงาน  พิจารณาในเรื่องต*อไปนี้ 
1. รูปแบบของรายงานถูกต!องตามหลักเกณฑ�ท่ีสถาบันกําหนดไว!หรือไม* 
2. การจัดเรียงลําดับเนื้อหาถูกต!องเหมาะสมและมีครบถ!วนตามท่ีสถาบันกําหนดไว!หรือไม* 
3. หัวข!อในรายงานมีลักษณะชี้เฉพาะเพียงใด 
4. มีการเรียบเรียงข!อความต*าง ๆ อย*างสมเหตุสมผลและเป�นข้ันเป�นตอนหรือไม* 
5. ภาษาท่ีใช!เขียนมีความกะทัดรัด ชัดเจน และเข!าใจง*ายหรือไม* 
6. การใช!คํา และภาษาในรายงานมีความคงท่ีเสมอต!นเสมอปลายเพียงใด 
7. การเว!นวรรคตอน ตัวสะกดการันต� มีความถูกต!องเพียงใด 
8. การนําเสนอแผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาคผนวก และการต้ังชื่อหัวข!อย*อย ๆมีความถูกต!อง 

เหมาะสมและชัดเจนเพียงใด และการให!อธิบายสิ่งเหล*านี้มีความชัดเจนและสอดคล!องกันเพียงใด 
9. การเขียนบรรณานุกรมมีความถูกต!องตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว!หรือไม* 
10. ในรายงานได!อธิบายและตอบคําถามต*อป7ญหาท่ีตั้งไว!ในตอนต!นได!ครบถ!วนสมบูรณ� 

หรือไม* 
11. รายงานมีความเรียบร!อยและกระทําด!วยความประณีตเพียงใด 
 

แบบประเมินผลการวิจัย 
 ในการประเมินผลการวิจัยอาจใช!แบบประเมินผลท่ีพิจารณาภาพรวมของส*วนท่ีเป�น
โครงสร!างสําคัญหรือใช!แบบประเมินผลในส*วนต*างๆ ท่ีเป�นรายละเอียดซ่ึงเป�นแบบท่ีสร!างเกณฑ�การ
ประเมินผลการวิจัยท่ีกล*าวมาแล!ว เป�นสําคัญ ถึงแม!จะมีผู!พยายามสร!างแบบประเมินผลงานวิจัยข้ึน
มากมายแต*ก็ยังไม*มีแบบประเมินงานวิจัยท่ีเป�นมาตรฐานเดียวกัน แบบประเมินงานวิจัยท่ีมีผู!สร!างไว!
แล!วนั้นมีสิ่งท่ีประกอบด!วยรายการประเมินจํานวนน!อยประมาณ 10-20 ข!อ ไปจนถึงแบบท่ี
ประกอบด!วยรายการประเมินจํานวนมากประมาณ 80-90 ข!อ ซ่ึงผู!ต!องการใช!แบบประเมินสามารถ
เลือกใช!ได!ตามต!องการ ในเอกสารฉบับนี้ จะยกตัวอย*างแบบประเมินบางส*วนจากวิทยานิพนธ�ท่ีได!
พัฒนาตัวบ*งชี้คุณภาพวิทยานิพนธ�ระดับมหาบัณฑิตทางการศึกษาดังนี้  
(สมบัติ  ท!ายเรือคํา.2553 : 216-222) 
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ตาราง 11.1แสดงตัวบ*งชี้คุณภาพวิทยานิพนธ� ระดับบัณฑิตทางการศึกษา 

ข!อ รายงานการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1 ประเด็นปyญหา ช่ือเรื่อง หัวข"อการวิจัย      

1.1 ให!ข!อความท่ีรัดกุม ชัดเจน ได!ใจความ      
1.2 สะท!อนให!เห็นจุดประสงค�ท่ีสอดคล!องกับป7ญหาการวิจัย      
1.3 สะท!อนให!เห็นเนื้อหาสาระท่ีจะค!นคว!าวิจัย      
2 ความเปbนมาและความสําคัญของปyญหาการวิจัย      

2.1 ตรงประเด็นและสอดคล!องกับป7ญหาการวิจัย      
2.2 มีความสมเหตุสมผล เชื่อถือได!      
2.3 ชี้ให!เห็นป7ญหาการวิจัยได!อย*างชัดเจน      
2.4 ชี้ให!เห็นความสําคัญของป7ญหา ประโยชน�ท่ีได!รับจาก 

การวิจัย หรือผลเสียท่ีเกิดข้ึนหากไม*มีการวิจัย 
     

2.5 เรียงลําดับความคิดตามความสําคัญและมีความเชื่อมโยงกัน      
2.6 มีความเป�นเอกภาพ      
3 วัตถุประสงค�ของการวิจัย      

3.1 สอดคล!อง ครอบคลุมประเด็นป7ญหาการวิจัยและตัวแปรท่ี
ศึกษา 

     

3.2 มีความเฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น      
3.3 ใช!ภาษาท่ีสื่อความหมายได!ชัดเจน      
4 สมมติฐานของการวิจัย(ถ"ามี)      

4.1 สามารถพิสูจน� ตรวจสอบหรือทดสอบได!ด!วยวิธีการวิจัย      
4.2 ตรงประเด็น สอดคล!องกับป7ญหาและความมุ*งหมายการ

วิจัย 
     

4.3 การกําหนดสมมติฐานอยู*บนพ้ืนฐานของทฤษฎี หลักการ
และเอกสารงานวิจัย 

     

4.4 มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน      
5 กรอบแนวคิดในการวิจัย      

5.1 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เชื่อถือได!      
5.2 มีหลักการ ทฤษฎี และเหตุผลรองรับ      
5.3 นําไปสู*การสร!างเครื่องมือในการวิจัย      
5.4 ครอบคลุมประเด็นป7ญหา ตัวแปรท่ีศึกษา      
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ตาราง  11.1 แสดงตัวบ*งชี้คุณภาพวิทยานิพนธ�  ระดับบัณฑิตทางการศึกษา(ต*อ) 

ข!อ รายงานการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
6 นิยามศัพท�เฉพาะ      

6.1 มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน ง*ายต*อการทําความเข!าใจ      
6.2 นิยามศัพท�จําเป�นท่ีต!องนิยาม และไม*นิยามศัพท�ท่ีไม*จําเป�น      
6.3 ถูกต!องตามหลักการ ทฤษฎี และเป�นท่ียอมรับในสาขาวิชา      
6.4 ครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา      
7 ขอบเขตของการวิจัย      

7.1 การกําหนดขอบเขตของการวิจัยมีเหตุผลรองรับ      
7.2 ระบุและครอบคลุมกลุ*มตัวแปร เนื้อหา ประชากร และ

ระยะเวลาท่ีศึกษา 
     

7.3 มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน      
8 ข"อจํากัด/ ข"อตกลงเบ้ืองต"น (ถ"ามี)      

8.1 อยู*บนพ้ืนฐานข!อเท็จจริง ทฤษฎี หรือกฎเกณฑ�ท่ียอมรับได!
ในสาขาวิชาท่ีวิจัย 

     

8.2 มีความสอดคล!องกับประเด็นป7ญหาการวิจัย      
9 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง      

9.1 ตรงประเด็น และครอบคลุมประเด็นป7ญหาการวิจัย      
9.2 มีวิธีการแสวงหาความรู!ท่ีหลากหลาย อ!างอิงจาก

แหล*งข!อมูลท่ีเชื่อถือได! 
     

9.3 มีเอกสาร รายงานการวิจัยท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต*างประเทศในปริมาณท่ีเหมาะสม 

     

9.4 เรียบเรียงเอกสารและงานวิจัยในเชิงสังเคราะห�      
9.5 ชี้ให!เห็นว*างานวิจัยสร!างเสริมทฤษฎีหรือความรู!ในสาขาวิชา      
9.6 แสดงให!เห็นท่ีมาของสมมติฐานการวิจัย (ถ!ามีสมมติฐาน 

การวิจัย) 
     

9.7 มีเกณฑ�ท่ีเหมาะสมในการคัดเลือกเอกสารและงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวข!อง 

     

9.8 ชี้ให!เห็นพัฒนาการของป7ญหาการวิจัย      
10 วิธีดําเนินการวิจัย      

10.1 ประชากรและกลุ*มตัวอย*างมีความเหมาะสมสอดคล!องกับ
ประเด็นป7ญหา 
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ตาราง 11.1  แสดงตัวบ*งชี้คุณภาพวิทยานิพนธ� ระดับบัณฑิตทางการศึกษา  (ต*อ) 

ข!อ รายงานการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
10.2 การเก็บรวบรวมข!อมูลสอดคล!องกับแผนดําเนินการ/ 

รูปแบบการวิจัยและเรียบเรียงได!ชัดเจน 
     

10.3 กลุ*มตัวอย*างเป�นตัวแทนท่ีดีของประชากร กรณีท่ีใช! 
วิธีการทางสถิติ ใช!สถิติท่ีเชื่อถือได! เป�นท่ียอมรับใน
สาขาวิชา 

     

10.4 อธิบายถึงการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยได!อย*างชัดเจน 
(ถ!ามี) 

     

10.5 การหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทําได!อย*างถูกต!อง 
ตามหลักวิชาการ 

     

10.6 เครื่องมือการวิจัยมีคุณภาพ เชื่อถือได! และเป�นท่ียอมรับใน
สาขาวิชา 

     

10.7 ตระหนักและเคารพในสิทธิของกลุ*มตัวอย*าง      
10.8 มีกระบวนการท่ีสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ!อน 

ได!อย*างเหมาะสม 
     

11 การวิเคราะห�ข"อมูล      
11.1 การวิเคราะห�ข!อมูลได!กระทําอย*างเป�นปรนัย  

และปราศจากอคติ 
     

11.2 วิธีการทางสถิติท่ีใช!วิเคราะห�ข!อมูลเหมาะสมกับระดับข!อมูล 
และข!อตกลงเบื้องต!น 

     

11.3 การเลือกใช!วิธีวิเคราะห�ข!อมูลได!อย*างถูกต!องและเหมาะสม 
กรณีท่ีใช!สถิติวิเคราะห�ข!อมูล สถิติท่ีใช!มีความสอดคล!องกับ
สมมติฐานการวิจัย 

     

12 การนําเสนอผลการวิเคราะห� และแปลความหมาย      
12.1 การแปลความหมายผลการวิเคราะห�ถูกต!องและสอดคล!อง

กับวิธีการทางสถิติท่ีใช! 
     

12.2 การนําเสนอข!อมูลด!วยรูปภาพ/ ภาพประกอบ/ ตาราง/ 
ไดอะแกรม มีความถูกต!อง สอดคล!องผลการวิเคราะห� 
และง*ายต*อความเข!าใจ 
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ตาราง 11.1 แสดงตัวบ*งชี้คุณภาพวิทยานิพนธ� ระดับบัณฑิตทางการศึกษา(ต*อ) 

ข!อ รายงานการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
12.3 การนําเสนอข!อมูลด!วยรูปภาพ/ ภาพประกอบ/ ตาราง/ 

ไดอะแกรม อยู*ในตําแหน*งท่ีเหมาะสม สามารถสื่อ
ความหมายท่ีชัดเจน 

     

13 สรุปผล อภิปรายผลและข"อเสนอแนะ      
13.1 สามารถอภิปรายและแสดงหลักฐาน สาเหตุท่ีผลการวิจัย

สอดคล!องหรือขัดแย!งกับผลการวิจัยในอดีต 
     

13.2 อภิปราย เรียบเรียงผลการศึกษาเชื่อมโยงเอกสารทฤษฎี 
และผลการวิจัย 

     

13.3 หลักฐานและเหตุผลท่ีนํามาใช!อ!างอิงสมเหตุสมผล      
13.4 ลําดับข!อค!นพบสอดคล!องกับจุดมุ*งหมายและสมมตติฐาน 

การวิจัย (ถ!ามีสมมติฐานการวิจัย) 
     

13.5 การสรุปผลครบถ!วนและสอดคล!องกับสมมติฐานการวิจัย
และ/หรือวัตถุประสงค�การวิจัย 

     

13.6 มีข!อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยเพ่ิมเติมท่ีสมเหตุสมผล 
กว!างขวางและปฏิบัติได!จริง 

     

13.7 มีข!อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช!      
13.8 การสรุปผลการวิจัยอยู*ภายใต!ขอบเขตของการศึกษา      
14 รูปแบบบทคัดย.อ      

14.1 สามารถเรียบเรียงสังเคราะห�ได!ใจความชัดเจน ครอบคลุม      
14.2 ประกอบด!วยส*วนประกอบท่ีเป�นความมุ*งหมายของ

การศึกษา วิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
     

15 การเขียนรายงานโดยภาพรวม      
15.1 จัดลําดับเนื้อหาตามความสําคัญ มีความสอดคล!องเชื่อมโยงกัน      
15.2 ภาษาท่ีใช!ในการเขียนรายงานถูกต!องตามหลักวิชาการ 

ปราศจากอคติ 
     

15.3 รูปแบบการเขียนรายงานถูกต!องตามหลักวิชาการ      
15.4 ภาคผนวกประกอบด!วยสาระท่ีจําเป�น เช*น เครื่องมือท่ีใช!ใน

การวิจัย ผลการวิเคราะห�ข!อมูล 
     

 
หมายเหตุ  กรณีเป�นงานวิจัยท่ีไม*มีสมมุติฐาน ก็ให!ตัดส*วนท่ีเก่ียวกับสมมุติฐานออกหมด 
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การสรุปผลการประเมิน   
    หลังจากท่ีพิจารณาในแต*ละข!อ และทําเครื่องหมาย ลงในช*องท่ีตรงกับความเห็นแล!ว ใน
ด!านท่ีมีหลายข!อ เม่ือต!องการทราบผลการประเมินในด!านนั้น จะพิจารณาจากค*าเฉลี่ย เพราะเป�น
แบบมาตราส*วนประเมินค*า ซ่ึงสามารถให!คะแนนของแต*ละข!อได! ถ!าตอบช*องน!อยมาก จะให! 1 ตอบ
น!อยให! 2 ปานกลาง 3 มาก 4 และดีมาก 5 นําคะแนนของแต*ละข!อในด!านนั้นมารวมกันหารด!วย
จํานวนข!อ ก็จะได!ค*าเฉลี่ยออกมา นําค*าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ� ก็จะทราบระดับของการประเมินผล
ในด!านนั้น เกณฑ�ท่ีใช! ได!แก* (บุญชม  ศรีสะอาด.2545 : 165-166) 
    ค*าเฉลี่ย     ความหมาย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง   ระดับน!อยมาก 
 1.51 – 2.50  หมายถึง   ระดับน!อย 
 2.51 – 3.50  หมายถึง   ระดับปานกลาง 
 3.51 – 4.50  หมายถึง   ระดับดี 
 4.51 – 5.00  หมายถึง   ระดับดีมาก 
 ตัวอย*างเช*น เก่ียวกับการสรุปผลการวิจัย มีจุดท่ีพิจารณา 3 ข!อ ข!อ 1 ผู!วิจัยกาท่ีช*องดีมาก 
ข!อ 2 กาท่ีช*องปานกลาง ข!อ 3 กาท่ีช*องดี 
 ข้ันแรกตรวจให!คะแนนแต*ละข!อ ข!อ 1 ได! 5 คะแนน ข!อ 2 ได! 3 คะแนน และข!อ 3         
ได! 4 คะแนน 
 ข้ันท่ี 2 หาค*าเฉลี่ย ค*าเฉลี่ย = (5+3+4)/3 = 12/3 = 4 คะแนน 
 ข้ันท่ี 3 เทียบค*าเฉลี่ยกับเกณฑ�และแปลความหมาย ค*าเฉลี่ย 4 ตรงกับความหมาย    
“ระดับดี” 
 ดังนั้น  ผู!วิจัยประเมินผลงานวิจัยในด!าน “การสรุปผลการวิจัย” ในระดับดี 
 

 ถ!าต!องการทราบผลท่ีประเมิน โดยภาพรวมท้ังหมด นั่นคือ งานวิจัยเรื่องนี้สรุปแล!ว
ประเมินผลในระดับใด ก็ใช!วิธีเดียวกัน คือพิจารณาจากค*าเฉลี่ยทุกข!อ (ยกเว!นท่ีเก่ียวกับคุณค*าของ
งานวิจัย) ใช!เกณฑ�ในการแปลความหมายเช*นเดียวกับท่ีได!กล*าวมาแล!ว ในแบบท่ี 1 จะเฉลี่ยโดยใช!
คะแนนจากข!อ 2 ถึงข!อ 6 ใบแบบท่ี 2 จะเฉลี่ยโดยใช!คะแนนต้ังแต*ด!านท่ีเก่ียวกับชื่อเรื่องลงมาทุกข!อ 
ซ่ึงจะมี 26 ข!อ ดังนั้น โดยสรุปจะมี 2 มิติ คือ ด!านคุณค*า ซ่ึงมีเพียงข!อเดียวท่ีไม*ต!องเฉลี่ย กับด!าน
คุณภาพ ซ่ึงมีหลายข!อต!องเฉลี่ยออกมาก*อน จึงแปลความหมายตามค*าเฉลี่ยท่ีเทียบกับเกณฑ�แล!ว 
 กรณีท่ีมีผู!ประเมินหลายคน เม่ือต!องการทราบการประเมินโดยส*วนรวม ก็ใช!วิธีพิจารณาจาก
ค*าเฉลี่ย โดยนําเอาคะแนนการประเมินผลของทุกคนมารวมกันหาค*าเฉลี่ยแล!วแปลผลโดยเทียบกับ
เกณฑ�ท่ีได!กล*าวมาแล!ว 
 ตัวอย*างข!อมูลสมมุติ ผู!ประเมินผลงานวิจัยเรื่องหนึ่ง มี 4 คน ด!านคุณภาพมีค*าเฉลี่ย ของ
คะแนนจากการประเมินผลในด!านต*างๆ ของทุกคน ปรากฏว*า ด!านคุณค*ามีค*าเฉลี่ย 4.25 ด!าน
คุณภาพมีค*าเฉลี่ย 3.78 จะสรุปได!เช*นไร 
 คําตอบ ค*าเฉลี่ยท้ังสองค*าเม่ือนําไปเทียบเกณฑ�จะอยู*ในระดับดี สรุปได!ว*า งานวิจัยเรื่องนี้มี
คุณค*าและคุณภาพในระดับดี 
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บทสรุป 
การเขียนรายงานวิจัย เป�นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่งของการวิจัย  เพราะ

เนื่องจากเม่ือผู!วิจัยได!ทําการศึกษาและวิเคราะห�ข!อมูลเรียบร!อยแล!ว จะต!องนําเสนอข!อมูลหรือ
ผลการวิจัยท่ีได!แก*บุคคลอ่ืนหรือต*อสาธารณะ  ดังนั้น  ผู!วิจัยจะต!องพิจารณาว*าจะนําเสนอออกมาใน
ลักษณะใดถึงจะครอบคลุมการดําเนินการวิจัยและเป�นท่ีน*าสนใจของผู!ท่ีได!ศึกษางานวิจัยของตนเอง  
โดยเขียนรายงานการวิจัย นั้น  ไม*ว*าจะเป�นการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ�หรือการเขียนรายงาน
ในวารสารทางวิชาการ  จะต!อง เป�นการเขียนอย*างมีแบบแผนท่ีเป�นสากลนิยม  ซ่ึงผู!วิจัยจะต!องใช!
เวลาศึกษาให!เข!าใจเป�นอย*างดี และทําได!ถูกต!อง มีรายละเอียดปลีกย*อยท่ีเป�นกฎเกณฑ�ของการทํา
วิจัย ซ่ึงผู!วิจัยจะต!องพิจารณาว*าจะเขียนรายงาน และนําเสนอผลในรูปแบบใด ท่ีจะทําให!งานวิจัยนั้น
น*าสนใจมากท่ีสุด และทําให!ผู!อ่ืน หรือผู!สนใจอ*านเข!าใจได!ง*าย ความจริงแล!ววิธีการเขียนรายงานวิจัย
นั้น สามารถเขียนได!หลายวิธีสุดแล!วแต*ว*าผู!วิจัยจะกําหนดออกมาในลักษณะใด อย*างไรก็ตาม
ถึงแม!นว*ารูปแบบ และโครงสร!าง ของการเขียนในแต*ละบุคคล และแต*ละสถาบันจะแตกต*างกันตาม
ความนิยม แต*ส*วนใหญ*แล!วจะต!องมีมาตรฐานร*วมกันอยู*บ!าง ซ่ึงผู!วิจัยจะต!องพิจารณาว*าจะเขียน
รายงาน และนําเสนอผลในรูปแบบใด ท่ีจะทําให!งานวิจัยนั้นน*าสนใจมากท่ีสุด และทําให!ผู!อ่ืน หรือ
ผู!สนใจอ*านเข!าใจได!ง*าย  และเม่ือผู!วิจัยได!เขียนออกมาแล!วก็ควรต!องดําเนินการประเมินผลการเขียน
รายงานการวิจัยของตนเองว*าเป�นอย*างไรท้ังด!านคุณค*าและคุณภาพเพ่ือให!รายงานวิจัยของตนเองมี
ความเชื่อถือได!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิจัยทางการศึกษา 

281 

 

แบบฝTกหัดท"ายบทท่ี 11   
 

คําช้ีแจง  ให"ศึกษาเนื้อหาและตอบคําถามต.อไปนี้  
 

1. บอกส*วนประกอบของของรายงานการวิจัยของสถาบันท่ีท*านศึกษาอยู*ให!ครบทุกประเด็น   
2  ถ!าหากต!องกําหนดส*วนประกอบของรายงานการวิจัยท*านจะกําหนดเป�นก่ีส*วนเพราะอะไร

อธิบายเหตุใด  
3. ให!ศึกษาค!นคว!างานวิจัยและวิจารณ�งานวิจัยตามหัวข!อการประเมินในบทนี้   
4.  จงอธิบายหลักเกณฑ�ท่ัวไปท่ีใช!ในการประเมินงานวิจัย 
5.  ให!อธิบายการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�หรือวิทยานิพนธ�พอสังเขป 
6.  หลักฐานเบื้องต!นและข!อสังเกตในการทําบรรณานุกรมหรือเอกสารอ!างอิงมีอะไรบ!าง 
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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  

 

ตารางการแจกแจงt 

 

  



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  

 

 

ตารางการแจกแจงt (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  

 

ตารางการแจกแจงt (ต่อ) 

 

ฉัตรสิริ  ปิยะพมิลสิทธิ   คาํนวณค่าต่างๆในตารางด้วยโปรแกรม  Microsoft Excel � 



ตารางการแจกแจง F ระดับนัยสําคัญที� �.�� 

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 ระดับนัยสําคัญที� �.�� 

F-Distribution 

 

dfl 

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 

 



F-Distribution 

 ตารางการแจกแจง F ระดับนัยสําคัญที�  �.�� 

 

 

�.�� 

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 

� 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 

� 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 

	 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 


 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 

� 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 

� 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 

 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 

� 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 

� 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 

�� 10.04 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 

�� 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 

�� 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 

�	 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 

�
 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 

�� 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 

�� 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 

� 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 

�� 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 

�� 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 

�� 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 

�� 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 

�� 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 

�	 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 

�
 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 

�� 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 

�� 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 

� 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 

�� 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 

�� 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 

	� 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 

	� 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 

	� 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 

		 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 

	
 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 ระดับนัยสําคัญที�  �.�� 

 

 

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 

	� 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 

	� 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 

	 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 

	� 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 

	� 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 


� 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 


� 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 


� 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 


	 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 



 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 


� 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 


� 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 


 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 


� 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 


� 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 

�� 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 

�� 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 

�� 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 

�� 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 

� 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 

�� 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 

�� 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 

��� 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 

��� 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 

��� 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 

��� 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 


�� 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 

��� 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 

���� 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 

����� 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 

ระดบันยัสาํคญั 

df �.!!! �.!! �.!" �.! �.# �.$ �.% �." �.& �.' �.( �.) �.�" �.�) �.��) 

) �.�����( �.���)"$ �.��'!'( �.�)"$!) �.�%& �.)&# �.($" �.&"" �.$�# ).�$& ).%&( (.$�% '.#&) %.%'" )�.#($ 

( �.��(�� �.�(�)� �.)�' �.()) �.&&% �.$)' ).�(( ).'#% ).#'' (.&�# '.()! &.%�" ".!!) !.()� )'.#)" 

' �.�(& �.))" �.'"( �."#& ).��" ).&(& ).#%! (.'%% (.!&% '.%%" &.%&( %.(") $.#)" )).'&" )%.(%% 

& �.�!) �.(!$ �.$)) ).�%& ).%&! (.)!" (.$"' '.'"$ &.�&" &.#$# ".!#! $.$$! !.&## )'.($$ )#.&%% 

" �.()� �.""& ).)&" ).%)� (.'&' '.��� '.%"% &.'") ".)'( %.�%& $.(#! !.('% )).�$� )".�#% (�.")" 

% �.'#) �.#$( ).%'" (.(�& '.�$� '.#(# &."$� ".'&# %.()) $.(') #.""# )�.%&" )(."!( )%.#)( ((.&"$ 

$ �."!! ).('! (.)%$ (.#'' '.#(( &.%$) ".&!' %.'&% $.(#' #.'#' !.#�' )(.�)$ )&.�%$ )#.&$" (&.'() 

# �.#"$ ).%&$ (.$'' '.&!� &."!& "."($ %.&(' $.'&& #.'") !."(& )).�'� )'.'%( )"."�$ (�.�!� (%.)(& 

! ).)"( (.�## '.'(" &.)%# ".'#� %.'!' $.'"$ #.'&' !.&)& )�.%"% )(.(&( )&.%#& )%.!)! ().%%% ($.#$$ 

)� ).&$! (.""# '.!&� &.#%" %.)$! $.(%$ #.(!" !.'&( )�.&$' )).$#) )'.&&( )".!#$ )#.'�$ ('.(�! (!."## 

))  ).#'& '.�"' &."$" "."$# %.!#! #.)&# !.('$ )�.'&) ))."'� )(.#!! )&.%') )$.($" )!.%$" (&.$(" ').(%& 

)(  (.()& '."$) ".((% %.'�& $.#�$ !.�'& )�.)#( )).'&� )(."#& )&.�)) )".#)( )#."&! ().�(% (%.()$ '(.!�! 

)' (.%)$ &.)�$ ".#!( $.�&) #.%'& !.!(% )).)(! )(.'&� )'.%'% )".))! )%.!#" )!.#)( ((.'%( ($.%## '&."($ 

)& '.�&) &.%%� %."$) $.$!� !.&%$ )�.#() )(.�$# )'.''! )&.%#" )%.((( )#.)") ().�%& ('.%#" (!.)&) '%.)(& 

)" '.&#' ".((! $.(%) #."&$ )�.'�$ )).$() )'.�'� )&.''! )".$'' )$.'(( )!.')) ((.'�$ (&.!!% '�."$# '$.%!# 

)% '.!&( ".#)( $.!%( !.')( )).)"( )(.%(& )'.!#' )".''# )%.$#� )#.&)# (�.&%" ('."&( (%.(!% '(.��� '!.("( 

)$ &.&)% %.&�# #.%$( )�.�#" )(.��( )'."') )&.!'$ )%.''# )$.#(& )!.")) ().%)" (&.$%! ($."#$ ''.&�! &�.$!) 

)# &.!�" $.�)" !.'!� )�.#%" )(.#"$ )&.&&� )".#!' )$.''# )#.#%# (�.%�) ((.$%� (".!#! (#.#%! '&.#�" &(.')( 

)! ".&�$ $.%'' )�.))$ )).%") )'.$)% )".'"( )%.#"� )#.''# )!.!)� ().%#! ('.!�� ($.(�& '�.)&& '%.)!) &'.#)! 

(� ".!() #.(%� )�.#") )(.&&' )&."$# )%.(%% )$.#�! )!.''$ (�.!") ((.$$" (".�'# (#.&)( ').&)� '$."%% &".')& 
 



Chi-square Distribution 

 

 

 

ตาราง Chi-Square(ต่อ) 

 

ระดบันยัสาํคญั 

df �.!!! �.!! �.!" �.! �.# �.$ �.% �." �.& �.' �.( �.) �.�" �.�) �.��) 

() %.&&$ #.#!$ ))."!) )'.(&� )".&&" )$.)#( )#.$%# (�.''$ ().!!( ('.#"# (%.)$) (!.%)" '(.%$) '#.!'( &%.$!% 

(( %.!#' !."&( )(.''# )&.�&) )%.')& )#.)�) )!.$(! ().''$ ('.�') (&.!'! ($.'�) '�.#)' ''.!(& &�.(#! &#.(%# 

(' $."(! )�.)!% )'.�!) )&.#&# )$.)#$ )!.�() (�.%!� ((.''$ (&.�%! (%.�)# (#.&(! '(.��$ '".)$( &).%'# &!.$(# 

(& #.�#" )�.#"% )'.#&# )".%"! )#.�%( )!.!&' ().%"( ('.''$ (".)�% ($.�!% (!.""' ''.)!% '%.&)" &(.!#� ").)$! 

(" #.%&! ))."(& )&.%)) )%.&$' )#.!&� (�.#%$ ((.%)% (&.''$ (%.)&' (#.)$( '�.%$" '&.'#( '$.%"( &&.')& "(.%)! 

(% !.((( )(.)!# )".'$! )$.(!( )!.#(� ().$!( ('."$! (".''% ($.)$! (!.(&% ').$!" '"."%' '#.##" &".%&( "&.�") 

($ !.#�' )(.#$# )%.)") )#.))& (�.$�' ((.$)! (&."&& (%.''% (#.()& '�.')! '(.!)( '%.$&) &�.))' &%.!%' "".&$" 

(# )�.'!) )'."%" )%.!(# )#.!'! ()."## ('.%&$ ("."�! ($.''% (!.(&! ').'!) '&.�($ '$.!)% &).''$ &#.($# "%.#!( 

(! )�.!#% )&.("% )$.$�# )!.$%# ((.&$" (&."$$ (%.&$" (#.''% '�.(#' '(.&%) '".)'! '!.�#$ &(.""$ &!."## "#.'�) 

'� ))."## )&.!"' )#.&!' (�."!! ('.'%& ("."�# ($.&&( (!.''% ').')% ''."'� '%.("� &�.("% &'.$$' "�.#!( "!.$�( 

&� )$.!)$ ((.)%& (%."�! (!.�") '(.'&" '&.#$( '$.)'& '!.''" &).%(( &&.)%" &$.(%! ").#�" "".$"# %'.%!) $'.&�' 

"� (&.%$& (!.$�$ '&.$%& '$.%#! &).&&! &&.')' &%.#%& &!.''" ").#!( "&.$(' "#.)%& %'.)%$ %$."�" $%.)"& #%.%%� 

%� ').$'# '$.&#" &'.)## &%.&"! "�.%&) "'.#�! "%.%(� "!.''" %(.)'" %".((% %#.!$( $&.'!$ $!.�#( ##.'$! !!.%�# 

$� '!.�'% &".&&( ").$'! "".'(! "!.#!# %'.'&% %%.'!% %!.''& $(.'"# $".%#! $!.$)" #"."($ !�."') )��.&(" ))(.')$ 

#� &%."(� "'."&� %�.'!) %&.($# %!.(�$ $(.!)" $%.)## $!.''& #(."%% #%.)(� !�.&�" !%."$# )�).#$! ))(.'(! )(&.#'! 

!� "&.)"% %).$"& %!.)(% $'.(!) $#.""# #(.")) #".!!' #!.''& !(.$%) !%."(& )�).�"& )�$."%" ))'.)&" )(&.))% )'$.(�# 

)�� %).!)# $�.�%" $$.!(! #(.'"# #$.!&" !(.)(! !".#�# !!.''& )�(.!&% )�%.!�% ))).%%$ ))#.&!# )(&.'&( )'".#�$ )&!.&&! 

"�� &�$.!&% &(!.'#$ &&!.)&$ &"!.!(% &$'.()� &#(.!&% &!).'$) &!!.''& "�$.'#( ")%.�#$ "(%.&�) "&�.!'� ""'.)($ "$%.&!' %�'.&&% 
 



ตาราง ค่าวกิฤตของสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 0 .05  0 .025 0 .01  0 .005 One- tai l  

d f  =  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  

d f  =  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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