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ค าน า 
 

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประกอบการสอน
รายวิชาวิธีการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย (Research Methods in Early Childhood Education) 
รหัสวิชา EA10446 ซึ่งมีประโยชน์แก่ผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
และผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าทั่วไป โดยเนื้อหาเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การวิจัย การเลือกปัญหาในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
กรอบแนวคิดในการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา
ปฐมวัย ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย นอกจากมีเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแล้วผู้เขียนได้เพ่ิมบทที่ 10 ซึ่งเห็นว่าควรให้นักศึกษาและผู้อ่านเพ่ิมเติม คือ 
การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

  ผู้เขียนได้เรียบเรียงโดยใช้ความรู้ การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากหนังสือหลายเล่มและ
ประสบการณ์ของผู้เขียน เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา ผู้บริหารทางการศึกษาปฐมวัย 
นักวิชาการท้องถิ่น ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และผู้สนใจทุกท่านด้านงานวิจัยทาง
การศึกษาปฐมวัยให้เข้าใจมากที่สุด หวังว่าเอกสารประกอบการสอนนี้จะเป็นโยชน์ส าหรับผู้อ่านทุกท่าน  

ในการรวบรวมเอกสารประกอบการสอนในครั้งนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้เขียนหนังสือ 
ต ารา บทความ และงานวิจัยทุกเล่มที่ได้ถูกน ามาอ้างอิงดังปรากฏไว้ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม พร้อมทั้ง
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่ได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ท าผลงาน
ทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว ครั้งที่ 1-5 และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านที่ช่วยให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เอกสารประกอบการสอนนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

ศุภางค์จิต  กัลยาแก้ว 
                                                                                   มกราคม 2560
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 
รหัสวิชา1      EA10446 
ชื อวิชา1111    วิธีการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย  

       Research Methods in Early Childhood Education 
หน่วยกิต      2(1–2–3) 
ภาคการศึกษา 2 
ปีการศึกษา 2560 
ผู้สอน1 111    ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว 
 

ค าอธิบายรายวิชา1(Course Description)  
 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การค้นคว้าและศึกษางานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย การ
รายงานผลและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากผลงานวิจัยที่ศึกษา การวางแผนการท าวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติท าการวิจัยอย่างง่ายในชั้นเรียน 

 
วัตถุประสงค์ทั วไป1  

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหา สามารถน าไปสู่การ
ก าหนดโจทย์ปัญหาในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
1.4 เพ่ือให้ผู้เลือกสามารถเลือกสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนโครงร่างการวิจัยได้ 
1.6 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานผลการวิจัยและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ 
1.7 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยได้ 

  
เนื้อหา 
บทที 1 1ความรู้เบื้องต้นเกี ยวกับการวิจัย1111111111111111111111111111111111111111111111111111113 ชั่วโมง 

ความหมายของการวิจัย 

ความส าคัญของการวิจัย 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

ประเภทของการวิจัย 

ประโยชน์ของการวิจัย 

จรรยาบรรณของนักวิจัย 

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
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บทที 121การเลือกปัญหาในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย111111111111111111111111111111111113 ชั่วโมง1111111
แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

เกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

ข้อควรระวังในการเลือกปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

หลักการก าหนดชื่อเรื่องวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

บทที 131การศึกษาเอกสาร1งานวิจัยที เกี ยวข้องและกรอบแนวคิดในการวิจัย111111111111116 ชั่วโมง 
ความหมายของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าและการศึกษางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

แหล่งและวิธีการสืบค้นเอกสารทางการศึกษาปฐมวัย 

ข้อพิจารณาในการเลือกเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 

หลักการเขียนสรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 

หลักการเขียนกรอบแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย 

ตัวอย่างงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

บทที 141การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย11                                          6 ชั่วโมง 
ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

ความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

การเลือกใช้นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

กระบวนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

บทที 151การออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย111111111111111111111111111111111111111116 ชั่วโมง 
ความหมายของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

ลักษณะของการออกแบบการวิจัยที่ดีทางการศึกษาปฐมวัย 

ประเภทของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

การก าหนดแบบแผนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

วิธีการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

การเขียนโครงร่างการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
ส่วนประกอบของโรงร่างการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

บทที 161ข้อมูลและเครื องมือที ใช้ในการวิจัย1111111111111111111111111111111111111111111111111116 ชั่วโมง 
ความหมายของข้อมูล 

ประเภทของข้อมูล 

ลักษณะที่ดีของข้อมูล 

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กระบวนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
บทที 171การตรวจสอบคุณภาพเครื องมือวิจัย                                                    3 ชั่วโมง 

ความหมายของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

คุณสมบัติที่บ่งบอกคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

การหาความเที่ยงตรง 
การหาความเชื่อมั่น 

การหาความยากง่าย 

การหาอ านาจจ าแนก 

บทที 181สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย111                                        3 ชั่วโมง 
ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลักการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติพ้ืนฐาน 

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

บทที 191การเขียนรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย                                  6 ชั่วโมง 
ความหมายของรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

จุดมุ่งหมายของการเขียนรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

ประเภทของรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

หลักการเขียนรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยฉบับสมบูรณ์ 
องค์ประกอบของการายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยฉบับสมบูรณ์ 
หลักการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมเบื้องต้น 
การประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

บทที 1 01การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย                                          3 ชั่วโมง 
ความหมายของการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านการน าเสนอทางวาจา 

การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านโปสเตอร์ 
การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ 

  
วิธีการสอนและการจัดกิจกรรม 

1. การบรรยายพร้อมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

3. มีการแบ่งกลุ่มย่อย เพ่ือร่วมกันอภิปรายในแต่หัวข้อ 

4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
5. ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรรับเชิญ 
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อุปกรณ์สื อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน “วิธีการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย” 

2. Power Point 
3. แบบฝึกหัด 
4. บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา 
 

การวัดผล 
1. คะแนนระหว่างเรียน               
   1.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและเวลาเรียน            10 % 

   1.2 การค้นคว้าน าเสนองาน             10 % 
   1.3 แบบฝึกหัด/การเขียนโครงร่างและรายงานวิจัย          40 % 

2. คะแนนจากการทดสอบ 

2.1 การสอบปลายภาค              40 % 
              รวม    100 % 

การประเมินผลการเรียน 
คะแนนตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป      ได้เกรด A 
80-84 คะแนน     ได้เกรด B+ 

75-79 คะแนน     ได้เกรด B 
70-74 คะแนน     ได้เกรด C+ 

65-69 คะแนน     ได้เกรด C 
60-64 คะแนน     ได้เกรด D+ 

55-59 คะแนน     ได้เกรด D 
ต่ ากว่า 55 คะแนนลงมา   ได้เกรด F



 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที 1  

ความรู้เบื้องต้นเกี ยวกับการวิจัย 
 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของการวิจัย 
2. ความส าคัญของการวิจัย 
3. จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
4. ประเภทของการวิจัย 
5. ประโยชน์ของการวิจัย 
6. จรรยาบรรณของนักวิจัย 
7. การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. บอกความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย และธรรมชาติของการวิจัยได้ 
 2. จ าแนกประเภทของการวิจัยและการจัดเภทของการวิจัยแบบต่างๆ ได้ 
3. อธิบายวิธีการเสาะแสวงหาความรู้และประโยชน์ของการวิจัยได้ 
4. บอกลักษณะของจรรยาบรรณของนักวิจัยได้ 
5. ประพฤติปฏิบัติตามลักษณะและจรรยาบรรณของนักวิจัยได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. วิธีการสอน 

1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย โดยใช้กระบวนการถาม-ตอบ 
2.2 ผู้สอนอธิบายเนื้อหาและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประจ าบทประกอบการสอนด้วย

Microsoft Power point ในหัวข้อที่เก่ียวกับความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
2.3 แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นสรุปกันระหว่างกลุ่ม ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มสรุปหน้าชั้นเรียน 
2.4 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นความคิดความเข้าใจ และอธิบายเพ่ิมเติมในเนื้อหาประเด็นที่

นักศึกษาสงสัยต้องการขยายความรู้ให้เข้าใจมากข้ึน 
2.5 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย ซักถามจรรยาบรรณของนักวิจัย 
2.6 ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เก่ียวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 
2.7 ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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สื อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวิจัย 
2. Power point  
3. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 

  
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตการตอบค าถามและการซักถามในชั้นเรียน 
2. สังเกตการอภิปรายร่วมกันขณะท ากิจกรรม 
3. สังเกตพฤติกรรม ความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที 1  
ความรู้เบื้องต้นเกี ยวกับการวิจัย 

 
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทาง 

ด้านเทคโนโลยีสื่อสารก่อให้เกิดข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย มนุษย์ได้ใช้วิธีการ
แสวงหาความรู้อย่างหลากหลายเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต โดยมีหลักวิชาในการแสวงหาความรู้คือการวิจัย 
ในบทนี้ได้กล่าวถึงความหมายของการวิจัย ความส าคัญของการวิจัย จุดมุ่งหมายของการวิจัย ธรรมชาติ
ของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ความหมายของการวิจัย 
การวิจัยเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ความรู้ ซึ่งวิธีแสวงหาข้อเท็จจริงนั้นมีลักษณะ

เป็นกระบวนการค้นคว้าที่เชื่อถือได้และมีหลากหลายวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ศึกษาค้นคว้า 
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของการวิจัยไว้ดังนี้ 

ไพโรจน์ ตีรณธนากุล (2534: 1) ได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่าการศึกษาค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลต่างๆ อย่างมีระเบียบและมีจุดมุ่งหมายอย่างแน่นอนแล้วน าข้อมูลต่างๆ มาท าการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบความหมายตลอดจนหาเหตุผลและความเป็นมาของข้อมูลเพ่ือท าการสรุปอย่างมีระบบ 
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทางสถิติ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความจริงและหลักการบางอย่าง 

รวีวรรณ ชินะตระกูล (2535: 1-2) ได้ให้ความหมายของการวิจัย RESEARCH จ าแนกตาม
ตัวอักษรภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 

R = Recruitment & Relationship หมายถึง การฝึกตนให้มีความรู้ รวบรวมรายชื่อผู้ที่มี
ความรู้เพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน ติดต่อสัมพันธ์กัน และประสานงานกัน 

E = Education & Efficiency หมายถึง ผู้วิจัยต้องมีการศึกษา มีความรู้ และมีความ 
สามารถในการวิจัย 

S = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ต้องการสืบค้นคว้าเพ่ือหาความ
จริงและผู้วิจัยจะต้องมีพลังในความคิดริเริ่มมีความกระตือรือร้นที่จะท าวิจัย 

E = Evaluation & Environment หมายถึง รู้จักประเมินผลว่ามีประโยชน์และเหมาะสมที่
จะท าวิจัยต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักเครื่องมือต่างๆ ในการวิจัย 

A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและมีเจตคติที่ดีต่อการติดตามผล
ของการวิจัย 

R = Result หมายถึง ผลการวิจัยที่ได้มาเป็นผลในทางใดก็ตามจะต้องยอมรับผลนั้นๆ
เนื่องจากเป็นผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 

C = Curiosity หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจในงานวิจัยอยู่
ตลอดเวลาแม้ว่าความอยากรู้อยากเห็นนั้นจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม 

H = Horizon หมายถึง เมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาแล้วย่อมท าให้ทราบและเข้าใจ
ปัญหาเหล่านั้นได้เหมือนกับการเกิดแสงสว่างขึ้น ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่างขึ้น ผู้วิจัยจะต้องด าเนินต่อไป
จนกว่าจะพบแสงสว่างนั้น 
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2546 (2546: 1073) ให้ความหมายของการวิจัยไว้ 
2 ประการ คือ 

1. การสะสม การรวบรวม 
2. การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถ่ีถ้วนตามหลักวิชา 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2550: 1) ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า การวิจัย หมายถึง กระบวนการ
แสวงหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการศึกษา 

ไพศาล วรค า (2552: 8) การวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นหาความรู้ ความจริงด้วยวิธีการที่
เป็นระบบ มีความเป็นปรนัย มีเหตุมีผล และเชื่อถือได้ เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ในการบรรยาย
อธิบาย ท านาย และควบคุมปรากฏการณ์ต่างๆ ให้ได้มากที่สุด 

บุญชม ศรีสะอาด (2556: 2)1ได้ให้นิยามของการวิจัยไว้ว่า การวิจัย คือ การใช้ปัญญาของ
มนุษย์ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้ได้ความรู้ความจริงเกิดความเข้าใจ ช่วยในการแก้ไขปัญหาเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนางานบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นกระบวนการที่มีระบบแบบแผน 
2. มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนและชัดเจน 
3. ด าเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบคอบไม่ล าเอียง 
4. มีหลักเหตุผล 
5. บันทึกและรายงานออกมาอย่างระมัดระวัง 

พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2557: 2) ความหมายของการวิจัยอย่างสั้นๆ ได้ว่าการวิจัย คือ การค้นหา
ความรู้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนด้วยวิธีการที่เป็นระบบระเบียบและเชื่อถือได้ และจากความหมาย
ของการวิจัยนี้จึงเรียกวิธีการที่เป็นระบบระเบียบและเชื่อถือได้ ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่แน่นอนนั้นว่า วิธีการวิจัย (Research Method) 
 เบส์ทและคาน (Best and Kahn, 1986: 18) ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า การวิจัยเป็น
วิธีการที่เป็นระบบระเบียบมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์และจดบันทึกการสังเกตที่มีการควบคุมเพ่ือ
น าไปสู่ข้อสรุปอ้างอิง หลักการหรือทฤษฎีซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท านายและควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 

เคอร์ ลิงเจอร์ (Kerlinger, 1986: 10) ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า การวิจัยเป็นวิธีการ
คิดค้นที่เป็นระบบระเบียบ มีการควบคุม มีการสังเกตวัดข้อมูล และอาศัยทฤษฎีในการตรวจสอบ
สมมุติฐานเพ่ือสรุปความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปเป็นความหมายของการวิจัยได้ว่า การวิจัย หมายถึง  การศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ความจริงด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของนักวิชาการเพ่ือให้ได้
ความรู้ความจริงที่ถูกต้อง โดยมีระบบและวิธีการที่แสวงหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งการวิจัยนั้น  จะมีขั้นตอน
หรอืกระบวนการคล้ายคลึงกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์มากจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งผลการวิจัยท า
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านสังคมศาสตร์  
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ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยเป็นวิธีการที่ช่วยให้ค้นคว้าแสวงหาข้อเท็จจริงได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด 

ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในวงวิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นจึงถือว่าการวิจัยมีความส าคัญต่อสังคมโลกท้ังในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประพนธ์ เจียรกุล (2554: 1-11) กล่าวว่า การวิจัยมีความส าคัญดังต่อไปนี้  
1. การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่เชื่อถือได้มากที่สุด 
2. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ 
3. การวิจัยช่วยให้ผู้ท าวิจัยมีจิตใจเป็นนักวิชาการมากยิ่งข้ึน 

เบส์ท (Best, 1989 อ้างถึงใน บุญเรือง ขจรศิลป์, 2533: 5) ได้สรุปความส าคัญของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. เป้าหมายของการวิจัยมุ่งที่จะหาค าตอบต่างๆ เพ่ือจะน ามาใช้แก้ปัญหาที่มีอยู่โดยพยายามที่

จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในลักษณะความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน 
2. การวิจัยเน้นพัฒนาและข้อสรุป หลักเกณฑ์หรือทฤษฎีต่างๆ เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ใน

การท านายเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป้าหมายการวิจัยนั้นมิได้หยุดอยู่เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่
น ามาศึกษาเท่านั้น แต่ข้อสรุปที่ได้มุ่งที่จะอ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย 

3. การวิจัยจะอาศัยเหตุการณ์ต่างๆ ที่สามารถสังเกตได้รวบรวมได้ ค าถามที่น่าสนใจบาง
ค าถามไม่สามารถท าการวิจัยได้เพราะไม่สามารถรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาได้ 

4. การวิจัยต้องการเครื่องมือและรวบรวมข้อมูลที่แม่นย าเที่ยงตรง 
5. การวิจัยจะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลใหม่ๆ จากแหล่งปฐมภูมิหรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่

เดิมเพ่ือหาค าตอบของวัตถุประสงค์ใหม่ 
6. กิจกรรมที่ใช้ในการวิจัย เป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้อย่างมีระบบแบบแผน 
7. การวิจัยต้องการผู้รู้จริงในเนื้อหาที่จะท าการวิจัย 
8. การวิจัยเป็นกระบวนการที่มีเหตุผลและมีความเป็นปรนัย สามารถที่จะท าการตรวจสอบ

ความตรงของวิธีการที่ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาและข้อสรุปที่ได้ 
9. สามารถท่ีจะท าซ้ าได้โดยใช้วิธีเดียวกัน หรือวิธีการที่คล้ายคลึงกันถ้ามีการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มประชากร สถานการณ์หรือระยะเวลา 
10. การท าวิจัยนั้นจะต้องมีความอดทนและรีบร้อนไม่ได้ นักวิจัยควรจะเตรียมตัวไว้ด้วย

ว่าอาจจะต้องมีความล าบากในบางเรื่องบางกรณีท่ีจะแสวงหาค าตอบของค าถามที่ยากๆ 
11. การเขียนรายงานการวิจัยควรจะท าอย่างละเอียดรอบคอบ ค าศัพท์เทคนิคควรจะ

บัญญัติความหมายไว้ วิธีการที่ใช้ในการวิจัยอธิบายอย่างละเอียด รายงานผลการวิจัยอย่างตรงไปตรงมา 
โดยไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัว ไม่บิดเบือนผลการวิจัย 

12. การวิจัยนั้นต้องการความซื่อสัตย์และกล้าหาญในการรายงานผลการวิจัยในบางครั้ง
ซึ่งอาจจะไปขัดกับความรู้สึกหรือผลการวิจัยของคนอ่ืนก็ตาม 

นอกจากนี้ยังมีผู้ให้นิยามความส าคัญทางการวิจัยอีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความส าคัญที่
คล้ายคลึงกันโดยสรุปได้ว่า การวิจัยมีความส าคัญคือช่วยปรับปรุงและเพ่ิมพูนคุณภาพของการศึกษา 
เพราะการวิจัยช่วยให้ได้องค์ความรู้ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับสภาพและปัญหาของการศึกษา ตลอดจนผล
การทดลองใช้นวัตกรรมต่างๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา องค์ความรู้ที่เพ่ิมพูนขึ้นอันเป็ น
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ผลมาจากการวิจัยจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ของการศึกษาให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้สามารถยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศให้สูงขึ้นได้ตลอดไป 

 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

จุดมุ่งหมายของการวิจัยสามารถชี้ให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาอะไร โดยมีนักวิชาการ
อธิบายไว้ดังนี้ 

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2555: 11) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการวิจัยมีอยู่ 3 ประการ คือ 
1. เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving Research) เป็นการหาลู่ทางในการ

แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ 
2. เพ่ือสร้างทฤษฎี (Theory Developing Research) เป็นการค้นหาความรู้ ความจริง

ในธรรมชาติเพ่ือน าความรู้นั้นมาตั้งทฤษฎี และกฎเกณฑ์ต่างๆ 
3. เพ่ือพิสูจน์ทฤษฎี (Theory Developing Research) ทฤษฎีต่างๆ ที่สร้างขึ้นนั้น

สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ดังนั้นจะต้องท าการตรวจสอบผลการศึกษา
ของผู้อ่ืนว่าถูกต้องหรือไม่เมื่อกาลเวลาได้เปลี่ยนแปลงไป ถ้าหากไม่ถูกต้องก็จะสร้างทฤษฎีขึ้นใหม่
จากความรู้ความจริงที่ค้นพบ 

นครชัย ชาญอุไร (2558: 11) จากความหมายของการวิจัยที่หลากหลายและมีรายละเอียด
ปลีกย่อยที่ต้องการเน้นต่างกันไปตามศาสตร์หรือสาขาวิชา แต่ก็มีจุดมุ่งหมายในการวิจัย 4 ระดับคือ 

1. เพ่ือการบรรยาย (Description) เป็นการท าวิจัยเพ่ือทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นในปรากฏการณ์
เป็นการบรรยายว่ามีอะไรบ้างมีมากน้อยเพียงใด เช่น การวิจัยเรื่องความวิตกกังวลในการถ่ายโอนสังกัด
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปเป็นสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นของครูใน
จังหวัดอุดรธานี เป็นการท าวิจัยเพ่ือบรรยายว่าครูในจังหวัดอุดรธานีมีความวิตกกังวลในเรื่องใดบ้าง 
วิตกกังวลมากน้อยเพียงใด ครูที่มีอายุต่างกัน คุณวุฒิต่างกัน ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความ
วิตกกังวลเหมือนหรือต่างกันอย่างไร เป็นต้น 

2. เพ่ือการอธิบาย (Explanation) เป็นการวิจัยเพ่ือค้นหาสาเหตุของปรากฏการณ์ว่า 
ปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะมีตัวแปรหรือปัจจัยใดเป็นเงื่อนไข เช่น การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเสพสุรา
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทีศ่ึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดอุดรธานี นักวิจัยอาจท าย้อนรอยจนกระทั่ง
เข้าใจสาเหตุส าคัญบางประการที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการเสพสุราของนักศึกษาได้ 

3. เพ่ือการท านาย (Prediction) การวิจัยบางเรื่องเมื่อนักวิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต่างๆ ในปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้ว นักวิจัยสามารถน าตัวแปรเหล่านี้มาสร้างสมการเพ่ือพยากรณ์
ผลได้ล่วงหน้า เช่น การพยากรณ์ความสามารถในการศึกษาได้ส าเร็จตามหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจะส าเร็จตามหลักสูตรได้ในระยะเวลาที่ก าหนด
หรือไม่อย่างไรเพราะสาเหตุใดบ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้จัดเตรียมแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ได้ทัน 

4. เพ่ือควบคุม (Control) เป็นการวิจัยที่น าความรู้จากจุดมุ่งหมายทั้ง 3 ข้อข้างต้นมาศึกษา
ต่อว่าถ้ามีการควบคุมเงื่อนไขในลักษณะต่างๆ กันแล้วผลจะเป็นเช่นไร เมื่อทราบปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ของพฤติกรรมการเสพสุราของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดอุดรธานีแล้ว 
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อาจจะมีการศึกษาเพ่ือควบคุมปัจจัยที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมการเสพสุราของนักศึกษา ผลการวิจัย
จะท าให้พฤติกรรมการเสพสุราของนักศึกษาลดลงจริงหรือไม่อย่างไร 

ไพศาล วรค า (2552: 8 ) ให้ความหมายของจุดมุ่งหมายของการวิจัยไว้ว่า เนื่องจากการวิจัย
เป็นกระบวนการที่ท าให้ได้มาซึ่งความรู้ความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ องค์ความรู้เหล่านี้จะถูก
สั่งสมและจัดระเบียบกลายมาเป็นศาสตร์สาขาต่างๆ ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการวิจัยจึงตอบสนอง
เป้าหมายของศาสตร์ในระดับต่างๆ ซึ่งพอจ าแนกได้ดังนี้ 

1. เพ่ือบรรยายหรือพรรณนา (Description) เป้าหมายระดับแรกของศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็น
ระดับต่ าสุด คือ การบรรยายปรากฏการณ์ท าให้คนเรามีความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ดังนั้นจุดมุ่งหมายแรกของการวิจัยก็ คือ เพ่ือแสวงหาความรู้ความจริงในการบรรยายปรากฏการณ์หรือ
ค้นหาค าตอบของปัญหาว่าใครหรือสิ่งใด (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อใด (When) 
และอย่างไร (How) 

2. เพ่ืออธิบาย (Explanation) เป้าหมายของล าดับที่สองของศาสตร์ คือ การอธิบาย
ปรากฏการณ์ซึ่งหมายถึงองค์ความรู้ของศาสตร์นั้น สามรถใช้บอกเล่าสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ได้ 
หรือใช้ตอบค าถามได้ว่าท าไมจึงเกิดปรากฏการณ์นั้น และผลของปรากฏการณ์นั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันอย่างไร ซึ่งการที่อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงเหตุและผลได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยการบรรยายหรื อ
พรรณนาปรากฏการณ์นั้นให้ชัดเจนละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการวิจัยจึงมุ่งแสวงหา
ความจริงเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ นั่นเอง 

3. เพ่ือการท านาย (Prediction) เป้าหมายของล าดับที่สามของศาสตร์คือการท านาย 
หมายถึง องค์ความรู้ของศาสตร์นั้นสามารถน าไปใช้ในการคาดคะเนหรือการท านายการเกิดขึ้นของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นย า โดยสามารถท านายปรากฏการณ์ได้แต่ต้องอาศัยความ 
สัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างเหตุและผลของการเกิดปรากฏการณ์นั้นๆ หรือสามารถอธิบายปรากฏการณ์
นั้นๆ ได้ถูกต้องเสียก่อน ดังนั้นจุดมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่งของการวิจัยก็คือ มุ่งแสวงหาความรู้ความจริง
เพ่ือท านายหรือคาดคะเนปรากฏการณ์ต่างๆ 

4. เพ่ือการความคุม (Control) เป้าหมายระดับสูงสุดของศาสตร์คือการควบคุมปรากฏการณ์ 
หมายถึง องค์ความรู้ของศาสตร์นั้นสามารถน าไปใช้ในการควบคุมปรากฏการณ์ใดๆ ได้นั้น จ าเป็นต้อง
อาศัยจุดมุ่งหมายสูงสุดของการวิจัย จึงมุ่งแสวงหาความรู้ความจริงเพ่ือการควบคุมปรากฏการณ์ให้เป็นไป
ตามความต้องการของมนุษย์ 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545: 3) การวิจัยท าให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่ขยายแนวคิดและน าไปสู่
การพัฒนาทฤษฎีอย่างหลากหลาย เช่น ทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน เป็นต้น 
การวิจัยเป็นวิธีการค้นหาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นการหาค าตอบที่เชื่อถือได้ และใช้อธิบาย   
ข้อสงสัยได ้ในทางการศึกษาการวิจัยมีจุดประสงค์อย่างน้อย 6 ประการ คือ 

1. ค้นหาความรู้ หลักการ กฎหรือทฤษฎีการวิจัย เป็นการวิจัยพื้นฐานที่ผู้วิจัยมุ่งหา
องค์ความรู้เพ่ือเป็นฐานของการน าไปใช้ด้านต่างๆ  

2. ค้นหาค าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหา  
3. ทดลองหรือทดสอบหลักการทางทฤษฎีโดยการน ามาใช้จริง  
4. ศึกษาอดีตความเป็นมา  



8 
 

 

5. ศึกษาสภาวะปัจจุบันเพื่อรู้สภาพข้อมูลปัญหาหรือแนวทางการแก้ปัญหา  
6. ศึกษาอนาคตหรือการท านายที่เกิดข้ึนหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น  

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นพบว่า การวิจัยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนทุกครั้งที่ท าการวิจัย โดย
นักวิจัยจะตั้งจุดมุ่งหมายไว้ตามลักษณะของการวิจัยแล้วก็ท าการวิจัยไปอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยการศึกษาปฐมวัยนั้นก็เป็นการวิจัยที่เหมือนกับ
การวิจัยการศึกษาด้านอ่ืนๆ ที่มีจุดประสงค์ท่ีมุ่งการค้นหาค าตอบเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านการศึกษาหรือ
ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ให้ประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนา โดยมีรูปแบบวิธีการวิจัยแตกต่างกันไป
ตามจุดประสงค์ของการวิจัยนั้นๆ 
 

ประเภทของการวิจัย  
การวิจัยมีหลากหลายประเภท นักวิจัยได้แบ่งประเภทของการวิจัยไว้อย่างหลากหลายตาม

ลักษณะของการวิจัย เพ่ือให้เข้าใจความคิดรวบยอดของการวิจัยและเกิดความสนใจในผลการวิจัยยิ่งขึ้น 
ดังที่ พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2557: 17-22) อธิบายประเภทของการวิจัยว่าสามารถจัดได้หลายแบบขึ้นอยู่ 
กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดแบ่ง ในที่นี้จะน าเสนอการจัดประเภทของการวิจัยตามเกณฑ์ 7 ประการ คือ 
วิธีการวิจัย บทบาทของผู้วิจัย แหล่งที่มาของข้อมูล ช่วงระยะเวลาของเรื่องที่ศึกษา ศาสตร์ในสาขาวิชา
และประโยชน์ของการใช้ผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1ประเภทของการวิจัยแบ่งตามวิธีการวิจัย1 
การวิจัยแบ่งตามเกณฑ์วิธีการวิจัย ได้เป็น 3 ประเภท คือ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัย

เชิงบรรยาย และการวิจัยเชิงทดลอง  
1.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นคว้าหาข้อเท็จจริง

ในอดีตเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เหตุการณ์ เวลา และสถานที่ในสมัยนั้น ความ
เข้าใจอดีตจะช่วยให้เข้าใจปัจจุบันและเป็นบทเรียนป้องกันการเกิดประวัติศาสตร์ซ้ ารอยในอนาคต 
ข้อมูลที่ใช้ได้มาจากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยต่างๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้วิธีการทางตรรกะวิทยาซึ่งเป็นการใช้ความจริงเชิงเหตุผลแบบอุปมาน  

1.2 การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งบรรยายหรือลงข้อสรุป
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ โดยศึกษาจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ ตัวแปรที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ ไม่มีการจัดกระท ากับตัวแปรอิสระและไม่ได้ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมีหลากหลาย ผู้วิจัยต้องเลือกให้เหมาะสมกับปัญหาแต่ละเรื่อง สิ่งที่ศึกษา
จะเกี่ยวข้องกับสภาพของเหตุการณ์ สถานการณ์ เงื่อนไข ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจน
การเปรียบเทียบ การหาความสัมพันธ์ การท านาย การหาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ต่างๆ เหล่านั้น การวิจัยเชิงบรรยายอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า การวิจัยเชิงพรรณนา 

1.3 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งพิสูจน์ความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลของปรากฏการณ์ต่างๆ ในรูปแบบ “ถ้า…(ตัวแปรอิสระ)...แล้ว…(ตัวแปรตาม)...” โดยมีการ
จัดกระท ากับตัวแปรอิสระเพ่ือศึกษาผลที่มีต่อตัวแปรตามวิธีการด าเนินการทดลองมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่
กับจ านวนตัวแปรอิสระและระดับของการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อตัวแปรมากนัก  
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แบบการวิจัยเชิงทดลองแบ่งตามระดับของการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน จากระดับควบคุม
ได้น้อยไปหาระดับควบคุมได้มาก เป็นการวิจัยที่มีประสิทธิภาพต่ าไปหาประสิทธิภาพสูง 3 ประเภท 
คือ การทดลองขั้นต่ า การทดลองก่ึงทดลอง การทดลองแท้ตามล าดับ 

2. ประเภทของการวิจัยแบ่งตามบทบาทของผู้วิจัย1 
การวิจัยแบ่งตามเกณฑ์บทบาทของผู้วิจัยได้เป็น 2 ประเภท คือ การวิจัยเชิงธรรมชาติและ

การวิจัยเชิงทดลอง 
2.1 การวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) เป็นการวิจัยที่ศึกษาจากสภาพที่เป็นอยู่

ตามธรรมชาติตัวแปรที่ศึกษาเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ผู้วิจัยไม่ได้มีบทบาทในการจัดกระท า
กับตัวแปรอิสระและไม่มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน การวิจัยเชิงธรรมชาติอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่ง
ว่าการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง (Non-Experimental Research) 

2.2 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งพิสูจน์ความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลของปรากฏการณ์ต่างๆ ในรูปแบบ “ถ้า...ตัวแปรอิสระ…แล้ว...(ตัวแปรตาม)...” โดยมีการ
จัดกระท ากับตัวแปรอิสระเพ่ือศึกษาผลที่มีต่อตัวแปรตามและมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนเพ่ือมิให้
มีผลกระทบต่อตัวแปรตาม วิธีการด าเนินการทดลองมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับจ านวนตัวแปรอิสระและ
ระดับการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนว่าท าได้มากน้อยเพียงใด  

การแบ่งประเภทของการวิจัยตามบทบาทของวิจัยนี้ หากพิจารณารวมกันกับการแบ่งวิธีการ
วิจัยแล้วจะเห็นว่าการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์และการวิจัยเชิงพรรณนามีลักษณะเป็นการวิจัยที่ไม่ใช่ 
เชิงทดลองจึงเรียกได้ว่าเป็นการวิจัยเชิงธรรมชาติ  

3.1ประเภทของการวิจัยแบ่งตามแหล่งที มาของข้อมูล1 
การวิจัยแบ่งตามเกณฑ์แหล่งที่มาของข้อมูลได้ 2 ประเภท คือ การวิจัยเชิงประจักษ์และการ

วิจัยที่ไม่ใช่เชิงประจักษ์  
3.1 การวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล

โดยการวัดจากแหล่งต้นก าเนิดข้อมูลโดยตรงที่เรียกว่าแหล่งปฐมภูมิ (Non-Empirical Research) 
3.2 การวิจัยที่ไม่ใช่เชิงประจักษ์ เป็นการวิจัยที่ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวัดจาก

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิโดยตรง แต่ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วที่เรียกว่า “แหล่งทุติยภูมิ” (Secondary 
Source) เอกสารรายงานต่างๆ ที่มีอยู่แล้วไม่เน้นการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล  
 4. ประเภทของการวิจัยแบ่งตามระดับข้อมูล1 

การวิจัยแบ่งตามเกณฑ์ระดับของข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัย
เชิงปริมาณ  

4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการ
บรรยายลักษณะสภาพของเหตุการณ์ต่างๆ ไม่เน้นการใช้ตัวเลขสถิติมายืนยันผลการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูลท าได้โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การสัมมนา การตรวจสอบหลักฐานร่องรอยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจดบันทึกการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการทางตรรกวิทยาในการใช้ความคิดเชิงเหตุผลแบบอุปมาน 
การวิจัยเชิงคุณภาพที่เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า การวิจัยเชิงคุณลักษณะ  
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4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่ศึกษาโดยใช้ข้อมูลเชิง
ปริมาณเป็นตัวเลขที่มีอยู่ของการวัดที่แน่นอน การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการใช้วิธีการทางสถิติเน้นการใช้
ตัวเลขยืนยันผลการวิจัย โดยทั่วไปแล้วการวิจัยแต่ละเรื่องจะมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพหรือ
การวิจัยเชิงปริมาณอย่างชัดเจน แต่อาจจะมีบางเรื่องที่ใช้ข้อมูลและวิธีการทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 
การวิจัยในลักษณะนี้เรียกได้ว่า การวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) 

5.1ประเภทของการวิจัยแบ่งตามช่วงระยะเวลาของเรื องที ศึกษา1 
การวิจัยแบ่งตามเกณฑ์ช่วงระยะเวลาของเรื่องที่ศึกษาได้เป็น 3 ประเภท คือ การวิจัยเชิง

ประวัติศาสตร์ การวิจัยร่วมสมัย และการวิจัยอนาคต 
5.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นคว้าหาข้อมูล

เท็จจริงในอดีตเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เหตุการณ์ เวลา และสถานที่ในสมัยนั้น
ซึ่งความเข้าใจอดีตจะช่วยให้เราเข้าใจในปัจจุบันและเป็นบทเรียนป้องกันการเกิดประวัติศาสตร์ซ้ ารอย
ในอนาคตข้อมูลที่ใช้ได้มาจากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยต่างๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการใช้ความคิดเชิงผลแบบอุปมาน 

5.2 การวิจัยร่วมสมัย (Contemporary Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาเรื่องราวของ
เหตุการณ์ในสมัยปัจจุบัน วิธี การศึกษามีหลายวิธี ทั้งเป็นการทดลองและที่ไม่ใช่การทดลอง  

5.3 การวิจัยอนาคต (Futuristic Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาแนวโน้มของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่จะเป็นในอดีตเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต หรือเพ่ือหาทางป้องกันปัญหา
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบัน  

6.1ประเภทของการวิจัยแบ่งตามศาสตร์และสาขาวิชา1 
การวิจัยแบ่งตามเกณฑ์ศาสตร์และสาขาวิชาได้เป็น 2 ประเภท คือ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
6.1 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Research) เป็นการวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ดี วิธีการวัดค่าตัวแปรที่สามารถ
ตรวจสอบหรือท าซ้ าได้ผลการวิจัยมีความถูกต้องและมีความเชื่อถือสูงมาก การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สามารถจ าแนกออกตามสาขาวิชาต่างๆ ได้อีกมาก เช่น สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ  

6.2 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Socialscicence Research) เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษย์ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก การวิจัยทาง
สังคมศาสตร์จึงควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้น้อยกว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การวัดค่าของตัวแปรต่างๆ 
ก็อาจไม่สามารถวัดได้โดยตรงจึงต้องวัดทางอ้อมโดยใช้เครื่องมือช่วย เครื่องมือวัดหรือเครื่องมือที่ใช้ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์นั้นมีหลากหลายชนิดอาจจัดเป็น 5 ประเภทได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบวัดเจตคติ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์  
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การวิจัยทางสังคมศาสตร์สามารถจ าแนกออกตามสาขาวิชาต่างๆ ได้อีกมาก เช่น สาขาวิชา
จิตตะวิทยา สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ฯลฯ 
 7.1ประเภทของการวิจัยแบ่งตามประโยชน์ของการใช้ผลการวิจัย1 

การวิจัยแบ่งตามเกณฑ์ประโยชน์ของการใช้ผลการวิจัยได้เป็น 2 ประเภท คือ การวิจัย
พ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์  

7.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เป็นการแสวงหาความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีศึกษาหรือเพ่ือน าไปสร้างกฎ สูตร ทฤษฎี อันเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ให้สมบูรณ์
ขึ้นโดยไม่ได้มุ่งน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะโดยทันที แต่จะเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย การวิจัยพ้ืนฐานอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า การวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) 

7.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งให้ได้ผลการวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงความเป็นอยู่ของมนุษย์และสังคมให้ดีขึ้น การจัดประเภทของ
การวิจัยตามเกณฑ์ 7 ประการที่กล่าวมานั้น เป็นแบบที่มักถูกกล่าวถึงบ่อยๆ ในวงการวิจัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดประเภทของการวิจัยตามวิธีการวิจัยที่แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ประเภท คือ การวิจัย
เชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงบรรยาย และการวิจัยเชิงทดลอง เป็นการแบ่งที่ท าให้เห็นลักษณะเฉพาะ
ของวิธีการและแนวทางในการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ในส่วนของวิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
มีผู้น ามาใช้ค่อนข้างน้อยในการวิจัยทางการศึกษา แต่ในส่วนของวิธีการวิจัยเชิงบรรยาย และวิธีการวิจัย
เชิงทดลองเป็นที่นิยมใช้มากในการจัดวิจัยทางการศึกษาและถือได้ว่าเป็นวิธีการวิจัยหลักท่ีเป็นพื้นฐาน
ของการวิจัยอ่ืนๆ อีกหลายรูปแบบ เช่น การวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) การวิจัยสถาบัน 
(Institutional Research) การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ฯลฯ การวิจัยรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ 
อาจจะเป็นการวิจัยที่มีรูปแบบเฉพาะดังจะกล่าวถึงโดยสังเขปในหัวข้อถัดไป  

8.1การวิจัยที มีรูปแบบเฉพาะ1 
การวิจัยที่มีรูปแบบเฉพาะอาจมีอยู่หลากหลายลักษณะแต่ในที่นี้ขอกล่าวถึง 6 ประเภท     

คือ การวิจัยเชิงประเมิน การวิจัยสถาบัน การวิจัยนโยบาย การวิจัยและพัฒนา การวิจัยปฏิบัติการ 
การวิจัยแบบผสม  

8.1 การวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) เป็นการวิจัยเพ่ือตัดสินคุณค่าของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งมีบทบาทหน้าที่ของการประเมินอย่างน้อย 4 ประการ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2541: 65 ) คือ 

8.1.1 การประเมินความก้าวหน้าเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
8.1.2 การประเมินรวมสรุปเพ่ือแสดงผลส ารวจหรือไม่ส าเร็จของการด าเนินงานที่

ผ่านมาเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานในอนาคต 
8.1.3 การประเมินในเชิงจิตวิทยาและสังคมเพ่ือเพ่ิมเติมความระมัดระวังหรือเพ่ิม

แรงจูงใจในการด าเนินงาน 
8.1.4 การประเมินเพ่ือการตัดสินใจทางการบริหารต่างๆ  

8.2 การวิจัยสถาบัน (Institutional  Research) เป็นการวิจัยที่ช่วยในการวินิจฉัยตัดสิน
ปัญหา รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเท่ากับว่าการวิจัยมีส่วนช่วยส่งเสริมสมรรถนะ
ทางการบริหาร โดยใช้ความรู้ทางวิชาการมาอธิบายพฤติกรรมและปัญหาทางการบริหาร เช่น ในวงการ
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มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการวิจัยเพ่ือใช้ผลของการวิจัยในการบริหารมหาวิทยาลัยเอง เช่น การวิเคราะห์
ถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน อาจช่วยในการก าหนดอัตราค่าเล่าเรียน
ที่เหมาะสมรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณประจ าปีหรืออ่ืนๆ หรือการวิจัยถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิการ
ของข้าราชการก็จะมีผลให้ได้จัดวางระบบการให้สวัสดิการข้าราชการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังจะได้อาศัยการวิจัยในการติดตามผลประเมินผลการปฏิบัติงานไปในตัว การปฏิบัติงาน
โดยในราชการสมัยก่อนส่วนมากแล้วมิได้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเลย ต่อมาเมื่อการวิจัย
เริ่มจะแพร่หลายขึ้นได้ใช้วิธีการวิจัยนั้นท าการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการท างาน
ในรอบเวลาที่ผ่านมาได้โดยจะชี้ถึงประสิทธิภาพ ปัญหา อุปสรรค และทางแก้ไขได้ด้วย (เทียบฉาย    
กีระนันท์, 2539: 10) 

8.3 การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์อย่างแน่ชัด   
ที่จะน าผลที่ได้จากการวิจัยนั้นไปใช้ก าหนดนโยบายหรือวางแผน ตลอดจนน าไปใช้ในการปฏิบัติการ
ตามนโยบายของแผนที่ได้วางไว้ (เทียบฉาย กีระนันท์, 2539: 10) หากเป็นการวิจัยเชิงนโยบายทาง
การศึกษา คือ การมุ่งที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนา
การศึกษาที่สามารถท าได้หลายระดับ ตั้งแต่ระดับกว้าง เช่น ระดับโลก/นานาชาติ และระดับแคบ 
เช่น ระดับประเทศ ระดับกระทรวง/ส่วนราชการในกระทรวง ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา จนถึง
ระดับเฉพาะเจาะจงเช่น ระดับสถานศึกษา  

8.4 การวิจัยพัฒนา (Research and Development : R&D) เป็นการพัฒนาโดยอาศัย
การวิจัยเป็นฐาน (Educational Research based Development) ส าหรับการวิจัยและการพัฒนา
ทางการศึกษา (Educational Research  and Development) นั้นเป้าหมายหลักคือการใช้กระบวน 
การวิจัยในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา (Educational Prod) ทั้งที่เป็น
วัสดุอุปกรณ์และที่เป็นรูปแบบแนวคิดต่างๆ ซึ่งกระบวนการวิจัยและพัฒนานั้นเป็นตัวเชื่อมเพ่ือแปลง
ไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในสถานศึกษาทั่วไป (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, ม.ป.ป: 21) 
โดยก่อนที่จะได้รูปแบบและต้นแบบผลิตภัณฑ์มานั้นควรมีการศึกษาน าร่องมาก่อนเพ่ือน ามาใช้ใน  
การออกแบบและจัดท านวัตกรรมทางการศึกษาเหล่านั้น จากนั้นจึงเป็นการตรวจสอบนวัตกรรมทีเ่ป็น
การน าไปทดลองใช้และการน าผลการทดลองมาปรับปรุงประมาณ 3 รอบ โดยรอบแรกอาจใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 1-3 หน่วย รอบสองจ านวน 5-10 หน่วย และรอบที่ 3 จ านวน 20-30 หน่วย หลังจากนั้นจึงน า
นวัตกรรมที่ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณภาพดีไปเผยแพร่ 

8.5 การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) การวิจัยปฏิบัติการนับว่าเป็นการวิจัยประยุกต์
อย่างหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานและหน่วยงานตลอดจนวิชาชีพให้ดีขึ้น 
ส าหรับการวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา (Educational Research) ในปัจจุบันก าลังให้ความส าคัญ
กับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Education Research) สุวิมล ว่องวาณิช (2557: 21) 
ได้สังเคราะห์นิยามเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสรุปได้ว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นการวิจัย
ที่ท าโดยครูผู้สอนในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
เป็นการวิจัยที่ต้องท าอย่างรวดเร็ว น าผลไปใช้ทันทีและสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเองและกลุ่มเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี่ยน
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เรียนรู้แนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทั้งครูและผู้เรียน การวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนหรือบางแห่งอาจจะเรียกสั้นๆ ว่าการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research ) 

8.6 การวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยทั้ง  
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในเรื่องเดียวกัน และอาจจ าแนกออกเป็นรูปแบบย่อยได้อีก 3 รูปแบบ คือ 

8.6.1 การวิจัยแบบผสมที่เน้นวิธีการเชิงคุณภาพเป็นหลัก และเสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ 
8.6.2 การวิจัยแบบผสมที่เน้นวิธีการเชิงปริมาณเป็นหลัก เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ 
8.6.3 การวิจัยแบบผสมที่เน้นทางวิธีการเชิงคุณภาพ วิธีการเชิงปริมาณใกล้เคียงกัน 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2560: 102) ได้ให้ความหมายของประเภทของการ
วิจัยไว้ดังนี้ 

1 . การวิ จั ย พ้ื น ฐาน  (Basic Research) ห รื อ  Pure Research ห รือ  Theoretical 
Research เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ
สมมติฐานของปรากฏการณ์และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติ
โครงสร้างหรือความ สัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือตั้งและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) ทฤษฎี (Theories) 
และกฎต่างๆ (Laws) โดยมิมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ 

2. การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ 
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการน าเอาความรู้และ
วิธีการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้นพ้ืนฐานมาประยุกต์ ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า 

3. การพัฒนาทดลอง (Experimental Development) เป็นงานที่ท าอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่เพ่ือสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ เพ่ือ
การติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งต่างๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น 

 

ประโยชน์ของการวิจัย 
การวิจัยย่อมมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ผลของการวิจัย

ย่อมมทีั้งทฤษฎีและทางปฏิบัติซึ่งนับว่ามีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ดังนี้ 
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2546: 4-5) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. เป็นการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนาการการเรียนการสอนโดยวิธีการวิจัย 

2. เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากข้อค้นพบที่ได้มาจากกระบวน 
การค้นคว้าที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้และครูเกิดการพัฒนาการเรียน
การสอน 

3. เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ
และท าให้อาชีพครูกลายเป็นวิชาชีพ 

4. ท าให้การเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เป็นระบบเกิดผลดีแก่นักเรียน 
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5. เป็นการส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัยทางการศึกษา เนื่องจากการวิจัย
แบบนี้จะส่งเสริมบรรยากาศของการท างานแบบประชาธิปไตย โดยที่ทุกฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และยอมรับในการค้นพบร่วมกัน 

บุญชม ศรีสะอาด (2556: 5) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยไว้ดังนี้  
1. ช่วยให้ได้ความรู้ใหม่ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. ช่วยพิสูจน์ หรือตรวจสอบความถูกต้องของกฎเกณฑ์ หลักการ และทฤษฎีต่างๆ 
3. ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ ปรากฏการณ์ และพฤติกรรมต่างๆ 
4. ช่วยพยากรณ์ผลภายหน้าของสถานการณ์ ปรากฏการณ์ และพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง 
5. ช่วยแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
6. ช่วยการวินิจฉัย ตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
7. ช่วยปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
8. ช่วยปรับปรุงพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ และวิถีด ารงชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

สุวิมล ว่องวาณิช (2557: 25) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยไว้วา่ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากให้ข้อค้นพบท่ีได้มาจากกระบวนการสืบค้น
ที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาผู้มีส่วนร่วมน าไปสู่การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ และด้วยหลักการ
ส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการที่เน้นการสะท้านผลการวิจัยท าให้การวิจัยแบบนี้ส่งเสริมบรรยากาศของ
การท างานแบบประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และยอมรับในการค้นพบ
ร่วมกัน 

นครชัย ชาญอุไร (2558: 15) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยมีดังนี้ 
1. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยช่วยให้เกิดทฤษฎีและสิ่งประดิษฐ์ใหม ่
2. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยช่วยกระตุ้นนักวิจัยให้การศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป 
3. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาได้ 
4. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีทางเลือกในการปฏิบัติงาน 
5. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยช่วยให้มนุษย์มีความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ 
6. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยช่วยให้มนุษย์สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้ อย่าง

สมเหตุสมผล 
7. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยช่วยให้มนุษย์ได้ด าเนินชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีความสุขสบายและ

มีอายุยืนยาวจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ 
8. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยช่วยในการก าหนดนโยบายหรือหลักปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไป

ด้วยความถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
9. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยช่วยพยากรณ์ผลภายหน้าของสถานการณ์ ปรากฏการณ์และ

พฤติกรรมช่วยให้มนุษย์สามารถควบคุมสถานการณ์ ปรากฏการณ์และพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ 
จากการทบทวนเอกสารข้างต้นจะเห็นได้ว่า ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยหรือผลการวิจัย

เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อการท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งด้านภาครัฐและเอกชน นับเป็นผลงาน
ทางวิชาการท่ีช่วยพัฒนาคนและพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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จรรยาบรรณของนักวิจัย 
นักวิจัยที่ดีต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมที่สอดแทรกด้วยคุณธรรมในทางวิชาการ ยอมรับ

และให้เกียรติผู้อ่ืนที่เป็นเจ้าของความคิด มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน 
การประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพ
นั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน  

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การ 
ด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน 
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 

วรางคณา จันทร์คง (2555) กล่าวถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยว่า  
1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  นักวิจัยต้องมีความ

ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติและ
อ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัยและมี
ความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะท าวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมท าวิจัย การด าเนิน  
การวิจัย ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้ อ่ืน โดยการอ้างถึงบุคคล
หรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความคิดเห็นที่น ามาใช้ในงานวิจัย  

1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิด
อย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัย
ด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุน ซ้ าซ้อน  

1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย นักวิจัยต้อง
จัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา 
โดยไม่น าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน 

2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความ
รับผิดชอบไม่ละท้ิงงานระหว่างด าเนินการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไขและ
กฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 

2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถและเวลา
ให้กับการท างานวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์  

2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท าวิจัย นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบไม่ละท้ิง
งานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และส่งงานตามก าหนดเวลาไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความ
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เสียหาย นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  เพ่ือให้ผลอันเกิด
จากการวิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ใน
สาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความช านาญหรือมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์  การตีความ หรือการ
สรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

3.1 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัย
อย่างเพียงพอเพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ  

3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายต่อวงการวิชาการ  

4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน 
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น 
4.2 นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยโดยมีจิตส านึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช 

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

และสังคม  
5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย นักวิจัยต้อง

ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ต้องถือ
เป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือ
บีบบังคับและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ
ยินยอมก่อนท าการวิจัย  

5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่
ค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  

5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดลอง  

6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย นักวิจัย
ต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มี
การบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้  

6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ 
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
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6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวัง
ประโยชน์ส่วนตนหรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 

7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ  นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไป
ในทางมิชอบ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่

ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง 
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจาก

การตรวจสอบและยืนยันในทางวิชาการ 
8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผย

ข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ
ในงานวิจัยกับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอ่ืนๆ  

8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าที่ดี 
เพ่ือสร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้  

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตส านึกที่จะอุทิศก าลัง 
สติปัญญาในการท าวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคม
และมวลมนุษยชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท าการวิจัยด้วยจิตส านึก
ที่จะอุทิศก าลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบันและประโยชน์
สุขต่อสังคม  

9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสังคม 
ไม่ท าการวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  

9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น  และอุทิศเวลา น้ าใจ 
กระท าการส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ ความรู้แก่
สังคมสืบไป  

ส านักงานคณะวิจัยแห่งชาติ (2541) จึงก าหนด “จรรยาบรรณนักวิจัย” ไว้เป็นแนวทาง
ส าหรับนักวิจัยยึดปฏิบัติ เพ่ือให้ทราบการด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการ
ที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาต้นคว้าไปเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ
นักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้ 

1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยต้องมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติและ
อ้างอิงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัยและมี
ความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
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2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องตะหนักถึงพันธกรณีและตามข้อตกลงการวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลที่ดีที่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา 
มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 

3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ท าการวิจัย นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ใน
สาขาวิชาที่ท าการวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความช านาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่การวิจัยที่มีคุณภาพและเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุป
ที่ผิดพลาดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

4. นักวิจัยต้องมีความรับชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต นักวิจัย
ต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวกับคน สัตว์ พืช 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการท าวิจัย นักวิจัยต้อง
ไมค่ านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ ต้องถือเป็น
ภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบ
บังคับและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติ ในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย ต้อง
ตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือล าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทาง
วิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริงและไม่ใช้ผลงานวิจัยไป
ในทางท่ีมิชอบ 

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผย
ข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตส านึกที่จะอุทิศก าลัง 
สติปัญญาในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคม
และมวลมนุษยชาติ 

ตัวอย่างของพฤติกรรมที่นักวิจัยกระท าผิดจรรยาบรรณที่มักพบบ่อยๆ ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุ
ใดก็ตาม ดังที ่จิตราภา กุณฑลบุตร (2550: 7) ได้ยกตัวอย่างไว้ดังนี้ 

1. การเลียนแบบชื่อเรื่องวิจัย โดยเปลี่ยนสถานที่เก็บข้อมูลหรือเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างของ
การเก็บข้อมูล   

2. การน าข้อมูลต่างๆ มาน าเสนอในรายงานวิจัยโดยมิได้อ้างอิงแหล่งข้อมูล  
3. การขอทุนวิจัยซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนมากกว่าหนึ่งแหล่งทุน โดยมิได้แจ้งให้แต่ละแหล่งทุน

ทราบว่าก าลังขอทุนจากแหล่งทุนอ่ืน หรือเสนอขอรับทุนในแต่ละแหล่งด้วยประเด็นหรือกิจกรรมอะไร 
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4. การไม่ทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการท าวิจัยเต็มที่  นักวิจัยมักอ้างว่ามี
ภาระงานอ่ืนมาก บางครั้งไปเร่งรัดด าเนินการเมื่อใกล้ถึงเวลาส่งงานหรือจ้างวานบุคคลอ่ืนท าโดยมิได้
ตรวจสอบผลการด าเนินงานแล้วใส่ชื่อตนเองรับผิดชอบ 

5. การเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังจะให้ข้อค้นพบจากงานวิจัย ตอบรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
หรือหวังประโยชน์ส่วนตน  

6. การท าหลักฐานการเงินคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  
7. การน าผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาไปใช้ประโยชน์  เช่น น าไปปรับเป็นข้อเสนอ

โครงการวิจัยใหม่ น าไปตีพิมพ์ หรือน าไปอ้างอิงโดยมิได้ระบุชื่อเจ้าของงาน  
8. การน าผลงานวิจัยไปลงพิมพ์ในวารสารหลายฉบับ  โดยปรับปรุงเพียงเล็กน้อยแต่

สาระส าคัญเหมือนกัน  
9. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้อ่านหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจผลงาน และมิได้แจ้งเหตุผลของการมิได้ปรับปรุงแก้ไข 
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปเป็นจรรยาบรรณของนักวิจัยได้ว่า จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง 

ความประพฤติที่ดีของนักวิจัยที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้มี
ความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากสังคมโดยปราศจากการละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนทั้งในมนุษย์และสัตว์
ที่ใช้ท าการทดลอง นักวิจัยที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัยอย่างเคร่งครัด และไม่
ควรปฏิบัติพฤติกรรมที่ส่งผลให้ผิดจรรยาบรรณและความน่าเชื่อถือ  
 

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยสามารถอธิบายได้ ดังที่ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2555: 18-19) กล่าวว่า

เป็นการวิจัยของหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ปริญญานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย จะขอยกตัวอย่างการแบ่งประเภทของการวิจัย
ทางการศึกษาปฐมวัยโดยใช้เนื้อหาสาระในการวิจัยเป็นเกณฑ์ แบ่งออกได้ 11 ประเภท  

1. การวิจัยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
2. การวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและความพร้อม 
3. การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมต่างๆ 
4. การวิจัยเกี่ยวกับผลของการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
5. การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
6. การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
7. การวิจัยเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
8. การวิจัยที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 
9. การวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
10. การวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาทางการศึกษาปฐมวัย 
11. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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จะเห็นได้ว่าการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยนั้นเป็นการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
นวัตกรรมโดยมีเป้าหมายเพ่ือช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน เป็นการเตรียมความ
พร้อมทั้งด้านตัวเด็ก และด้านผู้อบรมเลี้ยงดูหรือใกล้ชิดกับเด็ก 

 

บทสรุป 
การวิจัยเป็นการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ โดยการศึกษาค้นคว้านั้นจะต้องมีการด าเนินการอย่าง

เป็นกระบวนการ เป็นระบบระเบียบที่เชื่อถือได้ และใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพในการท างาน การวิจัยมี
ความส าคัญช่วยให้ได้ข้อมูลที่เน้นข้อเท็จจริง สามารถน ามาแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาบุคคลและองค์กรได้ 
ในการท าวิจัยนั้นจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนินการไปให้ถึงเพ่ือหา
ค าตอบสุดท้ายของการวิจัย ซึ่งอาจเน้นการแก้ปัญหาที่ต้องการแก้ไข การสร้างทฤษฎีหรือการพิสูจน์
ทฤษฎี เป็นต้น  

การวิจัยมีหลากหลายลักษณะ แล้วแต่ผู้วิจัยจะเลือกใช้เกณฑ์ใดในการจัดประเภท ได้แก่     
1) แบ่งตามวิธีการวิจัย 2) แบ่งตามบทบาทของผู้วิจัย 3) แบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล 4) แบ่งตาม
ระดับข้อมูล 5) แบ่งตามช่วงระยะเวลาเรื่องที่ศึกษา 6) แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย 7) แบ่งตาม
รูปแบบเฉพาะเจาะจง ถึงจะแบ่งอย่างไรก็ตามการวิจัยก็มีประโยชน์เพ่ือช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในวงการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูตลอดจนการพัฒนาองค์กรและประเทศ ในขณะเดียวกัน
นักวิจัยต้องยึดหลักประพฤติอันเหมาะสมซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ควรต้องยึดและ
ปฏิบัติที่ถือได้ว่าเป็นจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ดี และการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยนั้นเป็นการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมเหมาะสม
กับวัยทุกด้าน  

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที 1  
1. อธิบายความหมายของการวิจัยมาโดยพอสังเขป 

2. การวิจัยทางการศึกษามีความส าคัญอย่างไร 

3. จุดมุ่งหมายของการวิจัยมีอะไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป 
4. การวิจัยประเภทใดที่เหมาะกับการน ามาใช้ในการศึกษาของนักศึกษา เพราะอะไรจง

อธิบาย 
5. ในความคิดของนักศึกษาคิดว่าประโยชน์ของการวิจัยในข้อใดมีความส าคัญมากที่สุด 

เพราะเหตุใด จงอธิบาย 
6. เพราะเหตุใดนักวิจัยจึงต้องมีจรรยาบรรณ 
7. การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยควรแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง และมีหลักเกณฑ์ใน

การแบ่งอย่างไร 
8. นักศึกษาได้ความรู้อะไรบ้างจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับการวิจัยและสามารถน าไปใช้ได้อย่างไรในสภาพปัจจุบัน 
 



21 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2545). การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนปฐมวัยศึกษา. กรุงเทพฯ: เอดิสัน 
เพรสโปรดักส์. 

จิตราภา กุณฑลบุตร. (2550). การวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
เทียบฉาย กีระนันทน์. (2539). เศรษฐกิจการเงินสาธารณะสุข. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นครชัย ชาญอุไร. (2558). วิจัยทางการศึกษา. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  
บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้นฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: สุวีริสาส์น. 
บุญเรือง ขจรศิลป์. (2533). วิธีการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์การพิมพ์. 
ประพนธ์ เจียรกุล. (2554). ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน. ในฝ่าย 

วิชาการ (บรรณาธิการ), แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน1 
หน่วยที 1 -7.  (หน้า 1-11).  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2557). การวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: มีน เซอร์วิส ซัพพลาย. 
ไพศาล วรค า. (2552). การวิจัยทางการศึกษา. มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์. 
ไพโรจน์ ตีรณธนากุล. (2534). ชุดการสอนส าเร็จรูป1INSTRUCTION PACKAGE. ศูนย์สื่อเสริม 

กรุงเทพฯ, หน้า 1. 
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (ม.ป.ป.). การวิจัยและพัฒนาการศึกษา. ใน รวมบทความที เกี ยวข้องกับ1 

การวิจัยทางการศึกษา1(เล่ม2).  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
รวีวรรณ ชินะตระกูล. (2535). วิธีการวิจัยทางการศึกษา.1กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน1พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คส์ 

พับลิเคชั่นส์. 
วรางคณา จันทร์คง. (2555). จรรยาบรรณนักวิจัย: แนวทางปฏิบัติ. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 

จาก http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/book55_3/research.html 
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2546). การวิจัยในชั้นเรียน.1กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
             . (2555). เอกสารค าสอนรายวิชาการศึกษาผลงานวิจัยเกี ยวกับการศึกษาปฐมวัย.1สกลนคร:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (2541). วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2541). แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย. กรุงเทพฯ:   

สภาวิจัยแห่งชาติ. 
            . (2560). กรอบการวิจัยประจ าปีงบประมาณ12560. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. 
            . (2560). จรรยาบรรณนักวิจัยสภาวิจัยแหงชาติ.1สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 จาก 

http://vet.kku.ac.th/research/data/jb257.pdf 
สุชาติ ประสิทธิ์รฐัสินธุ.์ (2550). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร.์ (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: สามลดา. 
 

http://vet.kku.ac.th/research/data/jb257.pdf


22 
 

 

สุวิมล ว่องวาณิช. (2557). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน.1(พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Best, John W. and Kahn, James V. (1986). Research in Education. 5th ed. Englewood 
cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 

Kerlinger, Fred N. 1986. Foundations of Behavioral Research. 3rd ed. Fort Worth:  
Holt, Rinehart and Winston. 



23 
 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที 12 
การเลือกปัญหาในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
2. เกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
3. การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
4. ข้อควรระวังในการเลือกปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
5. หลักการก าหนดชื่อเรื่องวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. บอกเกณฑ์การเลือกปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
2. บอกแหล่งที่มาของปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา ข้อควรระวังในการเลือกปัญหา และการ

ก าหนดชื่อเรื่องวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
3. อธิบายแหล่งที่มาของปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 1. วิธีการสอน 

1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.4 วิทยากรรับเชิญ 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มสนทนาถึงปัญหาในชั้นเรียนจากประสบการณ์ที่พบในการฝึก

ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 
2.2 นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอปัญหาในชั้นเรียนจากประสบการณ์ที่พบในการ

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  
2.3 นักศึกษาร่วมกันแลกเปลี่ยน สนทนาอภิปรายเกี่ยวกับแหล่งที่มาของปัญหาที่พบแต่

ละกลุ่มจนครบซึ่งน ามาสู่การวิจัย  
2.4 ผู้สอนอธิบายเนื้อหา และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประจ าบทประกอบการสอนด้วย 

Power Point ในหัวข้อที่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของปัญหา เกณฑ์ในการเลือกปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา 
ข้อควรระวังในการเลือกปัญหา และการก าหนดชื่อเรื่องวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

2.5 วิทยากรรับเชิญบรรยายถึงปัญหาการจัดการเรียนสอนในระดับปฐมวัยที่พบบ่อย
ภายในโรงเรียน และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ควรเลือกท าวิจัยเป็นอันดับแรก พร้อม
ยกตัวอย่างงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
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2.6 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นความคิดความเข้าใจ และอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาประเด็นที่
นักศึกษาสงสัย ต้องการขยายความรู้ให้เข้าใจมากขึ้น 

2.7 ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเลือกปัญหาในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
2.8 ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
สื อประกอบการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 2 การเลือกปัญหาในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
2. Power Point 
3. วิทยากรรับเชิญ 
4. ตัวอย่างปัญหาที่พบในชั้นเรียนระดับปฐมวัย 
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. การสังเกตพฤติกรรมการตอบค าถามและร่วมอภิปราย 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การตรวจแบบฝึกหัดบท 
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บทที 12 
การเลือกปัญหาในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

111111111111111111 
ปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยถือเป็นส่วนที่ส าคัญมาก อาจเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของ

กระบวนการวิจัยเลยก็ว่าได้ เนื่องจากคุณค่าของงานวิจัยจะอยู่ตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัยที่มี
คุณค่าเข้ามาท าเพราะหากท าการวิจัยในประเด็นที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือตอบได้แต่ความต้องการ
อยากรู้ของตนเองแต่ผู้อ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้ก็คงไม่เป็นการวิจัยที่ดีนัก ส าหรับนักวิจัยที่มี
ประสบการณ์น้อยควรมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย เกณฑ์ใน
การเลือกปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย    
ข้อควรระวังในการเลือกปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย และหลักการก าหนดชื่อเรื่องวิจัย
ทางการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น 
 
แหล่งที มาของปัญหาในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

การเลือกแหล่งที่มาของปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยมีผู้ให้ค านิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
ไพศาล วรค า (2552: 33-36) กล่าวว่า การเลือกปัญหาการวิจัยนับว่าเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่ง

ส าหรับนักวิจัยที่มีน้อยเพราะไม่ทราบว่าจะท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง จะค้นหาประเด็นปัญหา
การวิจัยจากแหล่งใดและส่วนมากมักจะไปขอค าปรึกษาจากนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง แต่อย่างไรก็ตาม
ปัญหาการวิจัยมาจากผู้มีประสบการณ์สูงเท่านั้น ผู้วิจัยอาจได้ปัญหาการวิจัยจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

1. จากประสบการณ์ของผู้วิจัยมาจากความสนใจประสบการณ์และภูมิหลังของผู้วิจัยเอง 
ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวที่ผู้วิจัยสนใจจะหาค าตอบหรือข้อเท็จจริง หรืออาจเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยประสบเอง   
แต่ยังไม่สามารถหาค าตอบมาอธิบายได้หรือยังมีข้อสงสัยอยู่ 

2. จากงานประจ า ผู้ที่ปฏิบัติงานประจ าย่อมมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ตนเองท าได้ดี
และอาจได้ปัญหาการวิจัยจากปัญหาที่ประสบอยู่ในการปฏิบัติงานหรือจากการสังเกตเหตุการณ์ความ
เคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงในสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในระดับบุคคลหรือปัญหาในระดับองค์กร 
ปัญหาเหล่านี้หากน ามาคิดต่อก็จะสามารถพัฒนาเป็นหัวข้องานวิจัยได้เป็นอย่างดี การวิจัยลักษณะนี้
เรียกว่า “R2R” (Routine to Research) ท าให้เกิดความสงสัยและต้องการค้นหาความรู้เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์หรือต้องการค้นหาแนวทางวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้น 

3. จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นแหล่งที่มาของหัวข้อการวิจัยที่ดีอีกแหล่งหนึ่ง 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผลงานทางด้านเอกสาร ผลงานทางด้านการวิจัยและทฤษฏี
ต่างๆ ที่มีอยู่ในสาขาวิชาหรือที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา ซึ่งอาจแยกเป็นแหล่งย่อยๆ ดังนี้ 

3.1 ต ารา การอ่านต าราต่างๆ จะท าให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและอาจเกิดข้อสงสัยใคร่รู้
ในบางประการที่จะต้องมีการตรวจสอบด้วยกระบวนการวิจัยหรือไม่ก็มองเห็ นประโยชน์ที่จะน า
หลักการหรือทฤษฎีในต ารานั้นไปใช้แก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นการตรวจสอบแนวคิดความ
เป็นไปได้หรือประสิทธิผลของหลักการและทฤษฏีเหล่านั้น เช่น การอ่านต าราเกี่ยวกับแนวคิด 
เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่มีการวิจัยเป็นพ้ืนฐาน (Research Based Learning) ผู้สนใจเมื่ออ่านพบอาจคิด
หารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปทดลองใช้กับนิสิต นักศึกษาในรายวิชาที่ตนเองสอนอยู่ เป็นต้น 
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3.2 รายงานการวิจัย การอ่านงานวิจัยใหม่ๆ อยู่เสมอจะช่วยให้ผู้อ่านมีความทันสมัย
นอกจากแนวคิดการวิจัยที่ผู้วิจัยน าเสนอในรายงานวิจัยมาแล้ว รายงานการวิจัยจะมีข้อเสนอแนะทั้งที่
เป็นข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยต่อ ข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวนี้จะมีประโยชน์อย่างมากส าหรับผู้ที่สนใจและอยากท าวิจัยในเรื่องนั้น ผู้ที่จะท าวิจัยสามารถ
น าข้อเสนอแนะนั้นๆไปท าวิจัยได้ทันที 

3.3 รวมบทคัดย่องานวิจัย แหล่งที่มาของหัวข้องานวิจัยที่ส าคัญอีกแหล่งหนึ่งก็คือ 
รวมบทคัดย่องานวิจัย ซึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจในการวิจัยจะท าการรวบรวมบทคัดย่อจะท าให้ได้
แนวคิดที่หลากหลาย ได้เห็นภาพกว้างๆ ว่ามีใครท าการศึกษาเรื่องใดไว้บ้าง เนื่องจากมีบทคัดย่อ
งานวิจัยหลายสิบเรื่องในรวมบทคัดย่อแต่ละเล่ม 

3.4 วารสาร จุลสารและเว็บไซต์ แหล่งที่มาของงานวิจัยที่ถือว่าทันสมัยที่สุดก็คือ 
วารสาร จุลสารและเว็บไซต์ เนื่องจากแหล่งสารสนเทศเหล่านี้มีการน าเสนอสารสนเทศใหม่ๆ รวมทั้ง
รายงานการจัดวิจัยทุกวัน ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน การอ่านวารสาร จุลสารและเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่ตนเองสนใจเป็นประจ าจะท าให้ทราบความเคลื่อนไหวในสิ่งเหล่านั้น และน ามาคิดพิจารณา
เป็นหัวข้อการวิจัยได้เป็นอย่างดี 

4. จากทฤษฎีผู้วิจัยอาจได้ปัญหาจากทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ ผู้วิจัยอาจ
เกิดความสงสัยว่าเมื่อสถานการณ์หรือวันเวลาเปลี่ยนไปเหตุการณ์ต่างๆ จะเป็นไปตามที่ทฤษฎีกล่าว
ไว้หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์และวันเวลาที่
เปลี่ยนไป จึงจ าเป็นต้องมีการพิสูจน์ยืนยันความรู้ความจริงตลอดเวลา 

5. จากการเข้าร่วมสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการในเรื่องต่างๆ  อาจช่วยให้ผู้วิจัยพบ
ปัญหาที่ควรท าการวิจัยได้ 

6. จากการน าเสนอหัวข้อที่ควรท าการวิจัยของหน่วยงานและให้ทุนส่งเสริมสนับสนุนการ
วิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะมีการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโดยระบุลักษณะ
โครงการวิจัยหรือโดยก าหนดเรื่องของการวิจัย ซึ่งอาจช่วยให้ผู้วิจัยเลือกเรื่องที่จะท าได้ 

7. จากผู้น าทางวิชาการ แหล่งที่มาของหัวข้อการวิจัยที่ส าคัญอีกแหล่งหนึ่งคือ ผู้น าทาง
วิชาการ เนื่องจากผู้น าทางวิชาการแต่ละสาขาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์คลุกคลีอยู่กับวิชาการด้านนั้นๆ 
มาเป็นเวลานาน ท าให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสาขาวิชาเหล่านั้น ทั้งที่เป็นความก้าวหน้า
และทั้งที่ เป็นปัญหาและอุปสรรคในวิชาสาขานั้นๆ จึงเป็นผู้ที่สามารถประเมินได้ว่าเรื่องใด               
มีความส าคัญและควรท าการศึกษาข้อคิดเห็นต่างๆ ของผู้น าทางวิชาการจึงสามารถน ามาเป็นหัวข้อ
การวิจัยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้น าทางวิชาการเหล่านี้จึงสามารถชี้แนะช่องทางในการท าการศึกษา 
รวมทั้งให้ค าปรึกษาในการวิจัยเรื่องนั้นๆ ได้อีกด้วย ผู้น าทางวิชาการเหล่านี้ได้แก่ นักวิชาการใน
หน่วยงานต่างๆ อาจารย์และผู้วิจัยที่ท าการสอน และวิจัยอยู่ในสถาบันการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
ตลอดจนผู้วิจัยของหน่วยงานที่ท าวิจัย 

พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2557: 37-38) ผู้วิจัยอาจได้ปัญหาการวิจัยจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บุคคลอื่น และประสบการณ์ของผู้วิจัย 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปผู้วิจัยมักจะอาศัยเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องช่วยในการก าหนดปัญหาการวิจัยโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยในสาขาวิชาที่ประสงค์
จะท าวิจัย  

2. ปัญหาการวิจัยที่ได้จากบุคคลอ่ืนอาจเป็นการรวบรวมแนวความคิดจากหลายๆ คนมา
ประมวลเป็นหัวข้อปัญหา หรืออาจเป็นการรับเอาหัวข้อปัญหานั้นมาเลยก็ได้ 

3. ผู้วิจัยอาจได้ปัญหาการวิจัยจากปัญหาที่ประสบอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ 3 สถานการณ์ 
คือ การประกอบอาชีพ การศึกษาอบรม และการด าเนินชีวิตประจ าวันนั้น ท าให้เกิดความสงสัยใคร่รู้
และต้องการค้นหาค าตอบ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ หรือต้องการค้นหาแนวทางวิธีการแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้น 

3.1 การประกอบอาชีพก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ หรือ
หน้าที่การงานนั้นๆ  

3.2 การศึกษาอบรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ตามหลักสูตร ทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

3.3 การด าเนินชีวิตประจ าวันก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

บุญชม ศรีสะอาด (2556: 11-12) ได้อธิบายถึงแหล่งที่มาที่จะช่วยให้สามารถพบปัญหา เลือก
ปัญหา หรือก าหนดปัญหาการวิจัยหลายแหล่งดังนี้  

1. รายงานการวิจัยของคนอ่ืนๆ ที่พิมพ์ออกมาแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในวารสารการวิจัยต่างๆ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ โดยการศึกษารายงานการวิจัยใน
แหล่งต่างๆ ดังกล่าว อาจช่วยให้ได้แง่คิด สามารถก าหนดปัญหาการวิจัยได้ ผู้วิจัยอาจพบวิธีการศึกษา
ที่น่าสนใจในการวิจัยเรื่องหนึ่ง และเห็นลู่ทางที่น ามาศึกษากับปัญหาหนึ่งที่มีผู้ศึกษาโดยใช้วิธีการ
แตกต่างออกไป หรือมองเห็นลู่ทางในการศึกษาปัญหาหนึ่งโดยใช้ตัวแปรที่แตกต่างออกไป เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อของรายงานการวิจัยอาจช่วยให้พบปัญหาที่น่าสนใจก็ได้ 

2. ทฤษฎี ข้อเสนอแนะใหม่ๆ และบทความของผู้รู้ไม่ว่าจะอยู่ในต ารา วารสาร วิชาการ
ต่างๆ การศึกษาทฤษฎี ข้อเสนอแนะใหม่ๆ และบทความของผู้รู้อย่างกว้างขวางในต ารา เอกสาร 
วารสารวิชาการในด้านที่ตนสนใจอาจช่วยให้มองเห็นปัญหาในการวิจัยได้ 

3. การเข้าร่วมสัมมนา ประชุมทางวิชาการในเรื่องต่างๆ อาจช่วยให้พบปัญหาที่ควรท า
การวิจัยได ้

4. การเสนอหัวข้อที่ควรท าวิจัยของหน่วยงานที่ให้ทุน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ การให้ทุนอุดหนุน
การวิจัยโดยระบุลักษณะโครงการ หรือโดยการก าหนดเรื่องของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ และคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติอาจช่วยให้เลือกเรื่องที่จะวิจัยได้ 

5. จากการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นรายชื่อเรื่องต่างๆ ที่มีผู้วิจัยไว้แล้วตามหมวดต่างๆ       
ในสาขาที่ตนสนใจเพ่ือที่จะได้แนวคิด หรือสืบค้นผลงานวิจัยโดยย่อในเรื่องที่ตนสนใจเมื่อศึกษาใน
เรื่องเหล่านั้นอาจพบสิ่งที่จะท าการวิจัย 

6. จากการปฏิบัติงานในหน้าที่อาจพบปัญหาที่น่าท าวิจัย 
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นครชัย ชาญอุไร (2558: 34) กล่าวว่า แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัยนั้นอาจมาจาก
ประสบการณ์ของผู้วิจัย จากงานประจ า จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากทฤษฎี 
จากผู้น าทางวิชาการ จากแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย จากการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต แต่โดย
ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากผู้วิจัยหลักโดยมีแหล่งอื่นๆ เป็นแหล่งที่จะช่วยเสริม 

สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2552: 43-44) กล่าวว่า ปัญหาเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์หรือ
การอยู่ใกล้กันของปัจจัย 2 สิ่งหรือมากกว่านั้น ปัจจัยในที่นี้อาจเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้คนยอมรับ ข้อจ ากัด 
สภาพ หรือความปรารถนาบางอย่างของผู้วิจัย ปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านี้ท าให้คุณงุนงง ไม่เข้าใจ 
ไม่พึงพอใจและไม่สามารถตัดสินได้ว่าควรเลือกทางใดจากบรรดาทางเลือกที่มีอยู่ ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. สภาพการณ์ที่กลับเป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่น่าจะเป็น เช่น การที่โรงเรียนแต่ละแห่ง   
จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยปัจจัยบางอย่าง เช่น อยู่ในละแวก
ชุมชนที่ดี ผู้ปกครองให้ความใส่ใจ พรั่งพร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษา ถึงกระนั้นก็พบว่าโรงเรียน
บางแห่งไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้แต่กลับประสบความส าเร็จในเรื่องผลการเรียนของนักเรียนท าให้ผู้วิจัย
ไม่เข้าใจและต้องการหาค าตอบว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

2. ข้อค้นพบที่ไม่ตรงกับความเชื่อยึดถือกันมา เช่น ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา จิตแพทย์ใช้วิธี    
จิตวิเคราะห์ในการบ าบัดคนไข้โรคจิต ต่อมานักวิชาการเริ่มสงสัยว่าวิธีดังกล่าวจะได้ผลในระยะยาว
หรือไม่ จึงวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่น ามาโต้แย้งความน่าเชื่อถือของวิธีจิตวิเคราะห์ ความต้องการ
ขจัดความขัดแย้งนี้เองท าให้เกิดงานวิจัย ส่งผลให้จิตเวชศาสตร์ในปัจจุบันเกิดวิธีการรักษาแบบใหม่ๆ 
เช่น วิธีการเผชิญความจริง วิธีบ าบัดแบบเหตุผลและอารมณ์ วิธีบ าบัดทางกระบวนการคิดและ
พฤติกรรมวิธีบ าบัดด้วยยา ฯลฯ 

3. ช่องว่างขององค์ความรู้ หรือทางเลือกที่ยังเห็นแย้งกัน ตกลงกันไม่ได้  งานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์หลายสาขาเป็นการศึกษาช่องว่างหรือจุดบกพร่องของฐานความรู้ในสถานการณ์นั้นๆ 
เช่น ในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมขององค์กรก็จะใช้ทฤษฎี
ระบบราชการซึ่งไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจองค์กรหรือวิธีจัดการองค์กรได้ดีขึ้นอย่างไร จึงท าให้มีผู้สนใจที่
จะหาค าตอบโดยมองจากมุมมองที่ต่างจากเดิมไม่มององค์กรว่าเป็นระบบราชการอีกต่อไป เป็นความ
พยายามที่จะเติมเต็มช่องว่างในองค์กรเกี่ยวกับเรื่ององค์การ 

4. ทฤษฎีกับการปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เมื่อคนด าเนินการบางอย่าง   
โดยใช้วิธีหนึ่ง ทั้งที่มีหลักฐานระบุว่าอีกวิธีหนึ่งดีกว่า หรือเมื่อคนเลือกวิธีที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ประโยชน์โดยที่รู้อยู่ว่าอีกวิธีหนึ่งดีกว่า 

จากความหมายของแหล่งที่มาของปัญหาในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า
แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัยนั้นอาจค้นพบจากประสบการณ์ของนักวิจัยเอง จากงานประจ า       
จากหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย บุคคลที่ท าหน้าที่อบรมเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย เอกสาร ต ารา หรือรายงานการวิจัยทางการศึกษาระดับปฐมวัย 
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เกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
การเลือกปัญหาในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย นักวิจัยต้องก าหนดเกณฑ์ประกอบการ

พิจารณา ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
นิภา ศรีไพโรจน์ (ม.ป.ป.: 1) การเลือกปัญหาในการวิจัยนับว่าเป็นเรื่องส าคัญที่นักวิจัยต้อง

ตัดสินใจและประเมินผลในทุกๆ ด้านเพ่ือให้การวิจัยนั้นส าเร็จได้ด้วยดี หากเลือกปัญหาโดยไม่
พิจารณาให้ถ่องแท้แล้วอาจท าให้ต้องเลิกล้มหรือเปลี่ยนหัวข้อปัญหาใหม่ได้ อันจะท าให้เสียเวลา 
แรงงาน หรือเงินลงทุนโดยเปล่าประโยชน์และยังบั่นทอนก าลังใจของผู้วิจัยอีกด้วย เพราะเหตุนี้       
การเลือกปัญหาในการวิจัยจึงควรพิจารณาให้รอบคอบและต้องแน่ใจว่าจะท าได้ส าเร็จ จึงขอ
เสนอแนะแนวทางในการเลือกหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ควรเป็นปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจมากที่สุดโดยมีความสนใจในลักษณะต่อไปนี้คือ   
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็นในเชิงวิชาการ   
1.2 มีศรัทธาแรงกล้าที่จะแสวงหาค าตอบในปัญหานั้นโดยปราศจากแรงจูงใจ 

ภายนอก เช่น การได้วุฒิบัตร การได้เกรด เป็นต้น แต่เป็นความสนใจภายในที่เกิดขึ้นจากความสนใจ
ของผู้ท าวิจัยเอง   

2. ควรค านึงถึงคุณค่าของผลงานวิจัยว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือมีคุณค่ามากน้อย
เพียงใดในด้านต่างๆ ต่อไปนี้   

2.1 ในด้านก่อให้เกิดความรู้ใหม่ อาจเป็นในลักษณะสนับสนุน หรือคัดค้าน หรือสร้าง
ทฤษฎี หรือหลักการขึ้นมาใหม่   

2.2 ในด้านก่อให้เกิดสติปัญญา คือ ผลการวิจัยจะช่วยให้บุคคลมีความรู้ที่สมบูรณ์แบบ
ยิ่งขึ้น และสามารถสนองความต้องการของบุคคลและสังคมได้   

2.3 ในด้านการน าความรู้ไปใช้ กล่าวคือ ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้ปรับปรุง
ชีวิต หรือระบบงานให้ดีขึ้นโดยใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุง   

3. ควรค านึงถึงความสามารถในการวิจัย หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงความสามารถ   
ในการท าวิจัยในด้านต่างๆ ต่อไปนี้   

3.1 มีความรู้ความสามารถเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมในทุก  ๆเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัยในปัญหานั้น 
3.2 สามารถใช้เวลาและมีเงินเพียงพอที่จะท าการวิจัยในปัญหานั้น 
3.3 ผู้วิจัยสามารถหาข้อมูลในปัญหานั้นๆ ได้และสามารถวิเคราะห์ได้อย่างเที่ยงตรง

และมีประสิทธิภาพ   
4. ควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่จะเอ้ือต่อการวิจัย ได้แก่สิ่งต่อไปนี้คือ   

4.1 มีแหล่งวิชาการท่ีจะสามารถติดต่อหรือค้นคว้าหาความรู้ในปัญหาที่จะวิจัย   
4.2 มีอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยอ านวยความสะดวกในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 การได้รับความร่วมมือจากผู้ เกี่ยวข้องในการวิจัย เช่น กลุ่มตัวอย่าง ผู้สร้าง

เครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล ผู้เกี่ยวข้องในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น   
5. ลักษณะของหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัยควรจะมีลักษณะดังนี้   

5.1 ปัญหาที่จะท าการวิจัยไม่ควรกว้างหรือใหญ่โตครอบจักรวาลเกินไป ควรให้
พอเหมาะกับเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายที่ตนมีอยู่   
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5.2 ปัญหาที่จะวิจัยสามารถแก้ได้ด้วยวิธีการวิจัย และหาข้อมูลได้เพียงพอที่จะน ามา
วิเคราะห์เพื่อตอบปัญหานั้น   

5.3 ปัญหาที่จะวิจัยมีความส าคัญและมีประโยชน์ ทั้งในแง่ของการน าไปใช้และการ
เสริมสร้างความรู้ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ไร้สาระ   

5.4 ปัญหาที่จะท าการวิจัยไม่ควรเป็นเรื่องซ้ าซ้อนกับของผู้ อ่ืน ยกเว้นในกรณีที่
ต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของเรื่องนั้น หรือต้องการค้นคว้าวิจัยต่อในเรื่องเดิม   

5.5 หลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นข้อถกเถียงและยังหาข้อยุติไม่ได้ ปัญหาเช่นนี้ไม่ควรน ามา
เป็นหัวข้อปัญหาการวิจัย เช่น การถกเถียงทางปรัชญาหรือความคิดเห็นต่างๆ ที่ไม่สามารถตัดสินได้ว่า
ถูกหรือผิด   

5.6 ปัญหาที่จะวิจัยต้องสามารถสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้   
5.7 ควรเลือกปัญหาวิจัยที่จะชี้ช่องทางให้ผู้อื่นท าวิจัยต่อไปได้โดยขยายหรือแตกแขนง

ปัญหาออกไปอันจะท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ม.ป.ป.: 27) ได้ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัย 

คือ การก าหนดหัวข้อปัญหาการวิจัย นับเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การวิจัยนั้นๆ ประสบผลส าเร็จ 
นักวิจัยจ าเป็นต้องค านึงถึงความเหมาะสมของหัวข้อปัญหาให้มาก หากก าหนดหัวข้อปัญหาลงไปโดย
ไม่พิจารณาให้ถ่องแท้เสียก่อนแล้วก็อาจท าให้เกิดปัญหาในการวิจัยจนต้องล้มเลิกหรือเปลี่ยนหัวข้อ
ปัญหาใหม่ ท าให้เสียเวลา เสียเงิน และบั่นทอนก าลังใจของผู้วิจัยด้วย ดังนั้นการก าหนดหัวข้อปัญหา
การวิจัยทุกครั้ง จึงควรพิจารณาเลือกหัวข้อปัญหาที่มีลักษณะเหมาะสม และแน่ใจว่าจะท าได้ส าเร็จ 
โดยอาจใช้หลักเกณฑ์ในการเลือกดังนี้ 

1. ควรเป็นหัวข้อที่ผู้วิจัยมีความสนใจและมีความรู้พ้ืนฐานอยู่บ้าง ในทางจิตวิทยาพบว่า 
ความสนใจต่อปัญหาใดๆ จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากศึกษาในแง่มุมต่างๆ 
ดังนั้นหากผู้วิจัยมีความสนใจต่อปัญหาที่จะศึกษาแล้ว จะท าให้มีก าลังใจ มีความมานะอดทนใน
การศึกษาเป็นอย่างด ี

2. ควรเป็นหัวข้อที่มีขอบเขตแน่นอน และอยู่ในวิสัยที่ผู้วิจัยสามารถจะท าตามก าลังเงิน 
เวลา และความสามารถที่มี หัวข้อวิจัยที่ดีไม่ควรมีขอบเขตกว้างจนเกินไป เพราะมักจะท าให้การวิจัย
ทั้งหมดคลุมเครือ ทั้งการศึกษาอาจใช้เวลานานจนผลที่ได้ล้าสมัยน าไปใช้ประโยชน์ไม่ทันก็ได้ 

3. ควรเป็นหัวข้อที่ยังไม่เคยมีผู้ใดศึกษามาก่อน ผู้วิจัยไม่ควรเลือกหัวข้อวิจัยที่เคยมี        
ผู้ศึกษาจนหาค าตอบได้แล้วเพราะจะท าให้เรื่องนั้นหมดความน่าสนใจลงไป นอกเสียจากจะพิจารณา
เห็นแล้วว่าควรจะได้มีการศึกษาซ้ าอีกครั้ง เพราะสงสัยว่าอาจจะมีค าตอบหรือทางแก้ที่ดีที่เหมาะสมกว่า 
หรือเพราะช่วงเวลาห่างกันมากผลอาจจะเปลี่ยนไป 

4. ควรเป็นหัวข้อที่มีประโยชน์ มีความส าคัญอย่างน้อยก็คุ้มกับเวลา แรงงาน ความคิด
และทุนทรัพย์ที่ลงไป ซึ่งประโยชน์ของการวิจัยนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติหรือประโยชน์  
ในเชิงวิชาการก็ได้ 

5. ควรเป็นหัวข้อที่ผู้วิจัยสามารถจะท าการวิจัยได้ส าเร็จ ผู้วิจัยไม่ควรเลือกหัวข้อวิจัย     
ที่ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่มีการปกปิดเป็นความลับจนกระทั่งผู้วิจัยไม่สามารถจะเก็บข้อมูลได้ 
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จากข้อมูลข้างต้น เกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยสามารถสรุปได้ว่า 
ในการท าการวิจัยการศึกษาปฐมวัยผู้วิจัยส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาอยู่เสมอว่า จะท าการวิจัยเรื่อง
อะไรดีจึงจะดีและเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง การเลือกหัวข้อปัญหาการวิจัยเป็นเรื่องส าคัญที่
นักวิจัยทุกคนจะต้องตัดสินใจ โดยพยายามประเมินจากสภาพการณ์ทุกด้านว่าตนจะสามารถท าการ
วิจัยเรื่องนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรือไม่ เพียงใด การเลือกปัญหาเพ่ือท าการวิจัยนั้นผู้วิจัยต้องก าหนด
เกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ 
ความสนใจของผู้วิจัยเองเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครท ามาก่อน และสามารถด าเนินการท าวิจัยได้
ตามความรู้ความสามารถของนักวิจัย เป็นเรื่องแคบๆ ไม่ซับซ้อนจนเกินไป และก่อให้เกิดประโยชน์
สามารถน าไปใช้ได้ เป็นต้น 
 
การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

สภาพปัญหา คือ สิ่งที่ผู้วิจัยเกิดความสงสัย ความอยากรู้ในข้อเท็จจริง ซึ่งน าไปสู่การหาทาง
ปฏิบัติเพื่อตอบค าถามเก่ียวกับข้อสงสัยหรือข้อเท็จจริงนั้นโดยมีผู้ให้ค านิยามดังต่อไปนี้ 

สุวพร  เซ็มเฮง (2551: 6-7) กล่าวว่า ปัญหาคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริง 
เช่น ผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ร้อยละ 60 
แต่ความเป็นจริงผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ร้อยละ 40 โดยการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้
เป็นกระบวนการหนึ่งของการวิจัยที่เกิดควบคู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ อาจเป็นปัญหาจากปัจจัย 
กระบวนการ ผลผลิต ทั้งด้านพุทธิพิสัย เจตพิสัย และทักษะพิสัย สาเหตุแห่งปัญหาเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหา ได้แก่ บุคคล (ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ การแสดง) วิธีการ 
(การด าเนินงาน การวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) สภาพแวดล้อม (บรรยากาศ 
ทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ และสังคม) 

สุวิมล ว่องวาณิช (2557: 48-50) การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน คือ 
ปรากฏการณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน หรือสิ่งที่เกิดกับผู้เรียนซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลให้     
การเรียนการสอนไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด และหากสภาพที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและแสดงถึง
ปัญหาหลายประเภทที่ต้องการแก้ไข ครูจ าเป็นต้องจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของปัญหาเหล่านั้น 

1. ประเด็นในการวิเคราะห์สภาพของปัญหา 
ครูนักวิจัยควรตั้งค าถามกับตนเองกับการสังเกตเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน         

ที่ตนเองรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
1.1 ปัญหาที่เกิดข้ึนคืออะไร 
1.2 ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นปัญหาของใคร 
1.3 ปัญหาที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อใครอะไรบ้าง 
1.4 ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความส าคัญในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาอ่ืนปัญหาใด

ส าคัญกว่ากัน 
1.5 ปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัญหาหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ อะไรบ้างอย่างไร 
1.6 ใครคือผู้รับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และการแก้ไขปัญหานั้นต้อง

เกี่ยวข้องกับใครหรือไม่ อย่างไร 
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2. การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์สภาพปัญหานี้น าไปสู่การก าหนดค าถามวิจัยที่สอดคล้อง

กับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ท าให้ผู้วิจัยสามารถตัดสินใจในการวางแผนการวิจัยได้ดังนี้ 
2.1 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นน าไปสู่การก าหนดค าถามวิจัยได้หลายค าถามที่ไม่เหมือนกัน 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาจะท าให้ทราบว่าค าถามวิจัยใดมีความส าคัญที่สุดหรือเร่งด่วนที่สุดที่ต้องมา
หาค าตอบก่อน 

2.2 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดกับนักเรียนทั้งห้องหรือเกิดกับนักเรียนบางคน    
การวิเคราะห์ปัญหาท าให้ผู้วิจัยตัดสินใจได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครั้งนั้นคือใคร 

2.3 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น บางครั้งครูคนเดียวแก้ไขไม่ได้ต้องอาศัยเพ่ือนครูคนอ่ืน 
หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือนักวิชาการภายนอกมาร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหา ดังนั้นครูผู้ที่ก าลังท าวิจัย
จะมีข้อมูลตัดสินว่าในการวิจัยนั้นสมควรใช้รูปแบบการวิจัยแบบใด จ าเป็นต้องเชิญบุคคลภายนอกที่มี
ความช านาญมาช่วยให้ค าแนะน าหรือไม่ เช่น การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นจุดศูนย์กลาง หากครูไม่รู้ว่าจะจัดการเรียนรู้อย่างไรก็ต้องระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
การวิจัยที่เหมาะสมส าหรับกรณีนี้ก็จะเป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบร่วมมือ 

2.4 ในบางค าถามวิจัยจ าเป็นต้องแก้ไขในระดับกว้าง หรือท าในระดับโรงเรียนไม่ใช่
เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ในชั้นเรียนหรือห้องเรียนนั้น เช่น ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์หากผู้เรียนมี
พ้ืนฐานอ่อนอันเนื่องมาจากจากการจัดระบบการเรียนรู้ก่อนหน้านั้น การแก้ไขเฉพาะรายบุคคลไม่ได้
ขจัดต้นเหตุของปัญหาให้หมดไปให้ได้ อาจจ าเป็นต้องแก้ไขโดยปฏิรูปการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร์ใหม่ทั้งหมด ลักษณะของการวิจัยจึงน่าจะเป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบในระดับโรงเรียน 

3. การตั้งข้อสงสัย 
ครูต้องเป็นคนช่างสังเกตแล้วสะท้อนสิ่งที่สังเกตเห็น ตั้งเป็นข้อสงสัยโดยการถาม

ตนเองดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
3.1 คุณมีข้อสงสัยอะไรบ้างเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนของคุณ 
3.2 สิ่งที่ท าให้คุณสงสัยว่าเป็นปัญหาในชั้นเรียนของคุณเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

สาระหรือการจัดการเรียนการสอน 
3.3 ลักษณะอะไรบ้างในการเรียนรู้ของนักเรียนที่คุณอยากท าความเข้าใจให้ดีขึ้น 
3.4 ลักษณะของการสอนอะไรบ้างที่เป็นปัญหาของคุณและท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
3.5 คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการสอนของคุณและเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งคุณ

ต้องการตรวจสอบ 
สุณี บุญพิทักษ์ (2557: 87-97) กล่าวว่า การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การท าวิจัย

พบว่า ครูไม่รู้จะเริ่มต้นมองปัญหาที่ไหน หรือไม่รู้ว่าอะไรคือปัญหา น้ าหนักของปัญหาที่เหมาะสมต่อ
การท าวิจัยควรเป็นอย่างไร เพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาการเด็กได้ดีขึ้นควรวิเคราะห์ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น 
ลักษณะของปัญหาเป็นอย่างไร ท าไมจึงเกิดมีสาเหตุจากอะไร มีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง              
มีความส าคัญระดับใด และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร โดยวิเคราะห์ปัญหาได้ดังนี้ 

1. วิเคราะห์จากคุณลักษณะเด็กท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. การวิเคราะห์ปัญหาจากการบันทึกพฤติกรรมหลังสอน 
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3. วิเคราะห์ปัญหาจากผลการประเมินของส านักงานมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 

4. ปัญหาที่ครูพบขณะด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบได้ดังนี้ 

1. ด้านปัจจัย (Input) 
1.1 ด้านตัวครู ได้แก่ ครูขาดความรู้ ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       

ไม่เข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ไม่เข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องการพัฒนาความสามารถ
เทคนิคการสอนต่างๆ ทดลองสอนด้วยรูปแบบอ่ืน เช่น การสอนแบบโครงการ (Project Approach)  
การกระตุ้นให้เด็กคิด เป็นต้น 

1.2 ด้านตัวเด็ก ได้แก่ เด็กไม่พร้อมในการเรียนรู้ มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหา
พัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย เช่น กล้ามเนื้อมัดเล็กไม่แข็งแรง พูดไม่ชัด ขาดความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น 

1.3 ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สื่อต่างๆ ที่กระตุ้นการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น สื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ สื่อกระตุ้นการคิด เป็นต้น 

2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Process) การจัดกิจกรรมของครูพบว่าขณะด าเนิน
กิจกรรมเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น เช่น เด็กไม่สามารถใช้กรรไกรตัดกระดาษได้นั่นแสดงว่า
กล้ามเนื้อเล็กไม่แข็งแรง เด็กไม่ชอบกิจกรรมฉีกปะกระดาษ หรือเด็กไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้น ามาเป็นปัญหาด าเนินการวิจัยต่อไปได 

3. ด้านผลผลิต (Output) หลังจากครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว บันทึกผลหลัง
การจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไร เช่น เด็กไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สื่อของครูไม่น่าสนใจ กิจกรรมของครูซ้ าๆ 
ไม่มีอะไรแปลกใหม่ หรือพบผลงานของเด็กมีข้อสังเกตควรพัฒนาได้ดีขึ้น 

นครชัย ชาญอุไร (2558: 37) กล่าวว่า ในบริบททางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาเป็น
การศึกษาและตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นอยู่เทียบกับมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การ
ระบุปัญหาที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงก่อนที่จะท าการศึกษาลักษณะหรืออาการปัญหาที่ปรากฏกับ
ผู้เรียนในลักษณะการวินิจฉัย เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การหา
แนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องหรือเลือกนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างบรรลุและมีประสิทธิภาพ      
ในการศึกษาสภาพปัญหาจึงศึกษาได้จากตัวผู้เรียนโดยพิจารณาให้ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ความรู้และทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะการใช้
ภาษา การอ่าน การเขียน การแก้ปัญหา การค านวณ เป็นต้น 

2. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี ลักษณะนิสัยต่างๆ 
เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความมีระเบียบ เป็นต้น 

3. ด้านสุขภาพ ได้แก่ ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย ความคล่องแคล่วว่องไว ความมี
สุขภาพจิตที่ดี เป็นต้น โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

3.1 ด้านผู้เรียน ปัจจัยส่วนตัว ได้แก่ ระดับสติปัญญา ความถนัด ความสนใจ ภาวะ
สุขภาพ เจตคติต่อครู วิชาที่เรียน โรงเรียน เพ่ือน สภาพครอบครัว เป็นต้น และด้านพฤติกรรมการเรียน 
ได้แก่ ความตั้งใจ การท ากิจกรรม ความกระตือรือร้น เป็นต้น 
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3.2 ด้านครูผู้สอน ปัจจัยส่วนตัว ได้แก่ ความรู้ ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ
ในการถ่ายทอด เจตคติต่อผู้เรียน เป็นต้น และพฤติกรรมการสอน ได้แก่ การใช้เทคนิค/กิจกรรมการสอน 
การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียน เช่น ใช้อารมณ์ ปิดกั้นความคิด         
เจ้าระเบียบ เคร่งครัด เฉื่อยชา ไม่ยุติธรรม เป็นต้น  

3.3 ด้านปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การขาดแคลนสื่อ/อุปกรณ์ แบบฝึกหัด เอกสาร/ต ารา   
แหล่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เป็นต้น 

จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่า การก าหนดปัญหาในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยนั้น 
ผู้วิจัยควรท าการศึกษาหรือประเมินพัฒนาการเด็ก และวิเคราะห์สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยเพ่ือน าไปสู่การท าวิจัย ในขณะเดียวกันผู้วิจัยควรเริ่มมองปัญหาจากภายในชั้นเรียนว่า         
มีอะไรบ้างและสภาพปัญหามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด  เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือไม่ เกิดขึ้นกับเด็ก
จ านวนมากหรือน้อย จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของปัญหาว่าปัญหาใดควรแก้ไขก่อน วิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุอะไร โดยการใช้ตารางวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในชั้นเรียน (Table 
Analysis) ดังตารางที่ 2.1  
ตารางที 12.  วิเคราะห์สภาพปัญหาภายในชั้นเรียน  
 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาพปัจจุบัน หมายถึง ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ หรือตัวชี้วัดของพัฒนาการ
ที่เหมาะสมของเด็กในแต่ละช่วงอายุ โดยครูท าการวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็กและพิจารณาว่า
เด็กสามารถผ่านวัตถุประสงค์ หรือมีพัฒนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุหรือไม่ ผู้เขียนได้ท าการ
แบ่งออกเป็นด้านๆ  

ปัญหา หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
สาเหตุของปัญหา หมายถึง สาเหตุที่ท าให้ผลการท างานไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
แนวทางแก้ไข หมายถึง วิธีการที่ท าให้สาเหตุของปัญหานั้นหมดไป  
วิธีกรอกข้อมูลในตารางวิเคราะห์ปัญหาดังรายละเอียดในตารางที่ 2.2 
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ตารางที 12.2 วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย 
 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 
พัฒนาการคุณลักษณะตามวัย 
1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
   1.1 กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้ 
        1) เด็กจ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 สามารถ
กระโดดขาเดียวได้ในระดับดี 
         2) เด็กจ านวน 2 คน   
คิดเป็นร้อยละ 10 สามารถ
กระโดดขาเดียวได้ในระดับ 
ปานกลาง 
         3) เด็กจ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5 สามารถ
กระโดดขาเดียวได้ในระดับ
ปรับปรุง 
   1.2 รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง 
         1) เด็กจ านวน 2 คน   
คิดเป็นร้อยละ 10 สามารถ  
รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองใน
ระดับดี 
        2) เด็กจ านวน 1 คน   
คิดเป็นร้อยละ 5 สามารถรับ    
ลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองในระดับ
ปานกลาง 
        3) เด็กจ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85 สามารถรับ
ลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองใน
ระดับปรับปรุง 
   1.3 เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้ 
        1) เด็กจ านวน 5 คน   
คิดเป็นร้อยละ 25 สามารถเดิน
ขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้ในระดับดี 
 

น าผลการเปรียบ 
เทียบของข้อมูล
จากสภาพปัญหา
ปัจจุบันกับ
คุณลักษณะตามวัย
ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2546 ว่า 
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายข้อใด
ต่ ากว่าที่หลักสูตร 

ก าหนดไว้ ถือว่า
เป็นปัญหาและควร
เลือกข้อที่เป็น
ปัญหามากที่สุดมา
ท าการแก้ไขก่อน 
คือ รับลูกบอลได้
ด้วยมือทั้งสองอยู่ 
ในระดับปรับปรุง 
จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 85 

ลงข้อมูลที่เป็นสาเหตุ
ท าให้เกิดปัญหาใน
สดมภ์ที่ 2 คือ 
เด็กรับลูกบอลได้ด้วย
มือทั้ง 2 ข้างสาเหตุ
จากการที่เด็กไม่ได้
เล่นรับส่งลูกบอล 
ด้วยมือทั้ง 2 ข้าง  
เพราะในโรงเรียน
ขาดอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในการฝึกและพัฒนา 

ลงข้อมูลแนวทาง 
แก้ไขที่คิดว่าจะท า
ให้สาเหตุของ
ปัญหาในสดมภ์ 
ที่ 3 หมดไป เช่น 
1.ลูกบอลพลาสติก 
2.ลูกบอลจาก
กระดาษ
หนังสือพิมพ์ 
3.สิ่งของอ่ืนๆ ที่มี
น้ าหนักเบาและ
ขนาดเหมาะมือ 
เป็นต้น 
4.กิจกรรมส่งเสริม
กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
เช่น กิจกรรมการ
ประกอบอาหาร 
การปั้น หรือการ
ตัดกระดาษ 
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ตารางที 12.3 วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย (ต่อ) 
 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 

        2) เด็กจ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15 สามารถเดินขึ้นลง
บันไดสลับเท้าได้ในระดับ 
ปานกลาง 
        3) เด็กจ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 60 สามารถเดินขึ้นลง
บันไดสลับเท้าได้ในระดับปรับปรุง 
   1.4 เขียนรูปสามเหลี่ยมตาม 
แบบได้ 
        1) เด็กจ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 75 สามารถเขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบได้ในระดับดี 
        2) เด็กจ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 สามารถเขียน 
รูปสามเหลี่ยมตามแบบได้ในระดับ
ปานกลาง 
        3) เด็กจ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25 สามารถเขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบได้ใน 
ระดับปานกลาง 
   1.5 กระฉับกระเฉงไม่ชอบ 
อยู่เฉย 
        1) เด็กจ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 75 สามารถ
กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉยใน
ระดับดี 
        2) เด็กจ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15 สามารถกระฉับกระเฉง
ไม่ชอบอยู่เฉยในระดับปานกลาง 
        3) เด็กจ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 สามารถกระฉับกระเฉง
ไม่ชอบอยู่เฉยในระดับปรับปรุง 
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จากข้อมูลข้างต้นการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญมาก   
เพราะผลการวิเคราะห์จะบอกให้ทราบว่าเป็นปัญหาจริงหรือไม่ เป็นปัญหาที่มาจากสภาพปัญหาใน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรือไม่ การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยจึงวิเคราะห์จากข้อมูลสภาพปัญหา
เป็นส าคัญและข้อมูลที่จะสามารถบอกถึงปัญหา และคาดคะเนแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะน ามา
ซึ่งปัญหาการวิจัยได้ 
 
ข้อควรระวังในการเลือกปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

ข้อควรระวังในการเลือกปัญหาการวิจัย คือ ปัญหาที่เลือกมาต้องไม่กว้างเกินไปและปัญหานั้น
ต้องได้มาจากข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ โดยมีข้อควรระวังในการเลือกหัวข้อปัญหาการวิจัย
ไว้ดังนี้ (สถาบันการวิจัยและพัฒนา, 2556: 6; สมบัติ ท้ายเรือค า, 2552: 25)  

1. ไม่ควรเลือกปัญหาที่กว้างเกินไป เกินความสามารถของตนเอง ไม่มีขอบเขตแต่ควร
เลือกหัวข้อปัญหาที่แคบแต่มีความลึกซึ้ง 

2. ไม่ควรเลือกปัญหาที่หาข้อยุติไม่ได้ 
3. ไม่ควรเลือกปัญหาที่ไม่สามารถหาข้อมูลมาทดสอบได้ 
4. ไม่ควรเลือกปัญหาที่ไม่มีสาระส าคัญ 
5. เลือกหัวข้อปัญหาตามผู้อ่ืนหรือผู้อ่ืนมอบปัญหาการวิจัยให้โดยที่ผู้วิจัยไม่มีความรู้หรือ

ความสนใจเพียงพอ 
6. การเลือกปัญหาอย่างรีบร้อนและลงมือท าการวิจัย โดยไม่ได้วางแผนให้รอบคอบล่วงหน้า 
7. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยไม่เพียงพอ ท าให้มีความคิดคับแคบไม่รัดกุม 

 
หลักในการก าหนดชื อเรื องวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

ชื่อเรื่องในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยต้องน่าสนใจ และครอบคลุมสาระส าคัญในผลงาน 
วิจัยเมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้วผู้อ่านสามารถมองเห็นว่าในการวิจัยนี้มีสิ่งที่น่าสนใจใหม่ๆ อะไรบ้าง โดยมี
ผู้ให้ค านิยมดังต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ม.ป.ป.: 29) ได้อธิบายถึงการก าหนดหรือการตั้งชื่อเรื่องที่
ท าการวิจัยไว้ว่า เมื่อผู้วิจัยได้หัวข้อปัญหาการวิจัยมาแล้ว ส่วนมากจะต้องน ามาขัดเกลาภาษา ถ้อยค า
ที่ใช้ให้กระชับและเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะชื่อเรื่องหรือหัวข้อปัญหาการวิจัยนั้นเป็นสิ่งส าคัญจะท า
ให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในปัญหาและวิธีการด าเนินการวิจัยตรงกับผู้วิจัย นอกจากนี้ยังเป็นจุดแรกที่
จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วย ชื่อเรื่องที่คลุมเครือไม่ชัดเจนจะท าให้ผู้อ่านไม่เข้าใจและไม่สนใจที่
จะติดตามศึกษาต่อไป การตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสมมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่องวิจัยควรจะสั้น กะทัดรัด แต่ได้ใจความครบถ้วนตามที่ผู้วิจัยต้องการจะสื่อความหมาย 
2. ชื่อเรื่องวิจัยควรจะตรงกับเนื้อหาของการวิจัย ซึ่งเมื่อผู้อ่านเห็นชื่อเรื่องแล้วจะรู้ได้ทันที

ว่าเป็นการวิจัยในเรื่องอะไร มีการระบุตัวแปร แหล่งที่ศึกษา และระยะเวลาที่ศึกษาไว้อย่างชัดเจน 
3. ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยในลักษณะของค านาม ซึ่งจะให้ความสละสลวยกว่าใช้ค ากริยา เช่น 

แทนที่จะใช้ค าว่า ศึกษา เปรียบเทียบ ส ารวจ วิเคราะห์  เป็นต้น ควรใช้ค าที่มีลักษณะค านามน าหน้า 
เช่น การศึกษา การเปรียบเทียบ การส ารวจ การวิเคราะห ์
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นิภา ศรีไพโรจน์ (2531: 42-43) ได้กล่าวถึงหลักในการก าหนดชื่อเรื่องงานวิจัยไว้ดังนี้ 
1. ตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้สั้นด้วยค าเฉพาะ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย กะทัดรัด 
2. ตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้ตรงกับประเด็นปัญหาการวิจัย เพ่ือให้ผู้อ่านทราบถึงปัญหาการวิจัย

ได้ทันทีท่ีเห็นชื่อเรื่อง 
3. ตั้งชื่อเรื่องโดยใช้ค าถามที่บ่งบอกถึงประเภทของการวิจัย 

3.1 การวิจัยเชิงส ารวจใช้ค าว่า “การส ารวจ หรือ การศึกษา” 
3.2 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบใช้ค าว่า “การเปรียบเทียบ หรือ การศึกษาการ

เปรียบเทียบ” ไว้ส่วนหน้าของชื่อเรื่อง 
3.3 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ ใช้ค าว่า “การศึกษาความสัมพันธ์, ความสัมพันธ์ , 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ, หรือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ” ไว้ที่ส่วนหน้าของชื่อเรื่อง 
3.4 การวิจัยเชิงการศึกษาพัฒนาการใช้ค าว่า “การศึกษาพัฒนาการ หรือ พัฒนาการ” 

ไว้ที่ส่วนหน้าของชื่อเรื่อง 
3.5 การวิจัยและพัฒนาใช้ค าว่า “การพัฒนา หรือ การสร้าง” ไว้ที่ส่วนหน้าของชื่อเรื่อง  

จะเห็นได้ว่าหลักในการก าหนดชื่อเรื่องการวิจัย เมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและทราบถึง
เครื่องมือที่จะน าไปท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยท าการเขียนชื่อเรื่องวิจัยได้โดยมีองค์ประกอบอยู่ 
4 ส่วนได้แก่ การบอกรายละเอียดที่จะส่งเสริมพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็ก เครื่องมือหรือ
นวัตกรรม รวมไปถึงการน าวิจัยนี้ไปใช้พัฒนาใคร และพัฒนาที่ไหน ตัวอย่างเช่น 

พัฒนาอะไร   พัฒนาความสามารถทางสติปัญญาด้านการบอกต าแหน่งทิศทาง  
เครื่องมืออะไร   เกมการศึกษา 
ท ากับใคร   เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 
ท าท่ีไหน    โรงเรียนอนุบาลเป็ดน้อย 
ชื่อเรื่อง คือ การพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาด้านการบอกต าแหน่งทิศทางโดยใช้เกม

การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลเป็ดน้อย 
 
พัฒนาอะไร   การพัฒนาความสามารถด้านการรู้ค่าจ านวน 1-10 
เครื่องมืออะไร   เกมการศึกษา 
ท ากับใคร   เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 
ท าท่ีไหน    โรงเรียนอนุบาลเป็ดน้อย 
ชื่อเรื่อง คือ การพัฒนาความสามารถด้านการรู้ค่าจ านวน 1-5 โดยใช้กิจกรรมการศึกษาของ

เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลเป็ดน้อย 
พัฒนาอะไร   คุณธรรม 12 ประการ 
เครื่องมืออะไร   นิทาน 
ท ากับใคร   เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 
ท าท่ีไหน    โรงเรียนอนุบาลเป็ดน้อย 
ชื่อเรื่อง คือ การจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 12 ประการ ส าหรับเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลเป็ดน้อย 
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บทสรุป 
ขั้นแรกของการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยประเภทใดก็ตาม นักวิจัยจะต้องเลือกปัญหาเพ่ือ

ศึกษาหรือค้นหาข้อเท็จจริงก่อน ซึ่งการเลือกปัญหาที่จะท าการวิจัยนี้นับเป็นเรื่องส าคัญมากที่นักวิจัย
จะต้องพิจารณาให้รัดกุม เพ่ือให้สามารถท าการวิจัยเรื่องนั้นได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี การก าหนดปัญหา
ในการวิจัยสิ่งแรกและสิ่งส าคัญคือ การวิเคราะห์สภาพปัญหาจ าเป็นต้องนิยามปัญหาโดยพิจารณา 
จากเกณฑ์ในการเลือกปัญหาในการแก้ไข ซึ่งนักวิจัยควรเลือกปัญหาที่มีความส าคัญต้องได้รับ       
การแก้ไขเป็นอันดับแรกและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ พิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้วิจัยหรือผู้เกี่ยวข้อง
จะได้รับจึงก าหนดชื่อเรื่องของการวิจัย แต่ในขณะเดียวกันนักวิจัยใหม่ๆ ไม่รู้ว่าจะวิจัยเรื่องอะไร 
หรือไม่มีเรื่องที่จะวิจัยเพราะคิดว่าเรื่องนี้หรือปัญหานี้มีคนท ามาแล้วทั้งนั้น ท าให้รู้สึกว่าการหาเรื่อง
ท าวิจัยนั้นเป็นของยาก แต่แท้จริงแล้วยังมีปัญหาที่น่าท าการวิจัยอยู่มากมายทั้งนี้เพราะ   

1. เมื่อเวลา สถานที่ ชุมชน หลักสูตร ฯลฯ เปลี่ยนแปลงจึงเป็นการยากที่จะสรุปได้อย่าง
แน่นอน เพราะปัญหาทางสังคมนั้นไม่คงที่แน่นอนตลอดเวลา ไม่เหมือนกับการสรุปผลทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ 

2. ปัญหาทางสังคมที่ เคยศึกษามาแล้วสามารถน ามาศึกษาใหม่ได้  เมื่อเวลาและ
สถานการณเ์ปลี่ยนไป ทั้งนี้เพ่ือให้มีความทันสมัยอยู่เสมอหรือเมื่อต้องการเปรียบเทียบกับข้อสรุปเดิม   

จึงเห็นได้ว่า ปัญหาในการวิจัยนั้นมีอยู่ทั่วไป แต่ผู้วิจัยอาจจะยังมองหาไม่เห็นปัญหาก็ได้ ทั้งนี้
เพราะยังมีจุดบอดในการมองหาเรื่องที่จะท าวิจัยนั่นเอง   

 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
2. เกณฑ์ในการเลือกปัญหาทางการศึกษาปฐมวัยมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
3. นักศึกษาจะมีวิธีการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
4. ให้นักศึกษาสรุปข้อควรระวังในการเลือกปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย มาพอสังเขป 

 5. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่พบในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียน 2 และกรอกข้อมูลในตารางวิเคราะห์ปัญหา 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 
 
 
 

   

 6. ให้นักศึกษาก าหนดชื่อเรื่องวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่พบ 
พัฒนาอะไร          
เครื่องมืออะไร         
ท ากับใคร          
ท าท่ีไหน          
ชื่อเรื่อง คือ          
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที 13 

การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 

 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าและการศึกษางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
3. แหล่งและวิธีการสืบค้นเอกสารทางการศึกษาปฐมวัย 
4. ข้อพิจารณาในการเลือกเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 
5. หลักการเขียนสรุปเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 
6. หลักการเขียนกรอบแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย 
7. ตัวอย่างงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. บอกความหมายของเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทางการศึกษาปฐมวัยได ้
2. บอกวัตถุประสงค์ในการศึกษา ค้นคว้า และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา

ปฐมวัยได้ 
3. บอกแหล่งที่มาของเอกสารและวิธีการสืบค้นเอกสารทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
4. สามารถเลือกเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
5. บอกหลักการเขียนสรุปเอกสารทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
6. บอกหลักการเขียนกรอบแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
7. สามารถเลือกศึกษาตัวอย่างงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. วิธีการสอน 

1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาที่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัย     

ที่เก่ียวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 
2.2 ผู้สอนอธิบายเนื้อหา และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประจ าบทประกอบการสอนด้วย 

Microsoft Power Point ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา วิธีการสืบค้น 
ข้อพิจารณา และหลักการเขียนกรอบแนวคิด 

2.3 ผู้สอนอธิบายพร้อมยกตัวอย่างงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
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2.4 ผู้สอนแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 -5 คน และมอบให้นักศึกษาค้นคว้า
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัยพร้อมทั้งวิพากษ์และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

2.5 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นความคิดความเข้าใจ และอธิบายเพ่ิมเติมในเนื้อหาประเด็นที่
นักศึกษาสงสัยต้องการขยายความรู้ให้เข้าใจมากข้ึน 

2.6 ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษาปฐมวัย 

2.7 ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
สื อประกอบการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที ่3 การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. Power Point Presentation 
3. ฐานข้อมูล งานวิจัยต่างๆ 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตการตอบค าถามและการซักถามในชั้นเรียน 
2. สังเกตการอภิปรายร่วมกันขณะท ากิจกรรม 
3. สังเกตพฤติกรรม ความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. สังเกตการวิพากษ์และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
5. ตรวจแบบฝึกหัดบท 
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บทที 13 

การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 

 
ในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยจ าเป็นต้องศึกษาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลข่าวสาร 

และสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและเรื่องที่ท าการวิจัย ซึ่งศึกษาจากเอกสาร รายงานผล 
การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้เพ่ือให้นักวิจัยเป็นผู้มีความรู้ที่กว้างขวางรู้ลึกใน
เรื่องที่ตนเองก าลังท าการวิจัยหรือศึกษานั้น ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ โดยมีวิธีการสืบค้นที่หลากหลาย เช่น บุคคล สื่อมวลชน อินเทอร์เน็ต 
หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ โดยออกมาในรูปแบบของงานวิจัย ต ารา แบบเรียน หนังสือ จุลสาร หรือ
วารสารต่างๆ เป็นต้น เพราะการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น จะเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ของนักวิจัยในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องที่ตนก าลังศึกษาอยู่ และเพ่ือเป็นฐานข้อมูลใน
การสนับสนุนงานวิจัยของนักวิจัยเอง 
 
ความหมายของเอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 

การค้นคว้าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษานั้น ได้มีนักวิชาการที่ให้ค านิยาม
ความหมายของเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องไว้ดังต่อไปนี้ 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546: 33) กล่าวว่า การศึกษาค้นคว้าและสังเคราะห์ผลงานทาง
วิชาการที่เกี่ยวกับประเด็นที่จะท าวิจัย เพ่ือชี้ให้เห็นสถานภาพขององค์ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด 
ระเบียบวิธีการวิจัยก่อนที่จะลงมือท าวิจัย  

เบส (Best, 1986: 107) กล่าวว่า เอกสาร หมายถึง แหล่งที่มาของข้อมูลและข่าวสารต่างๆ 
ได้แก่ หนังสือ สิ่งพิมพ์ และบันทึกหรือข้อความใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง รวมทั้งแผนภูมิประเภท
ต่างๆ อาทิ กราฟ ภาพวาด ภาพระบายสี แผนที่ ตลอดจนสัญลักษณ์หรือเครื่องแบบแสดงความนึกคิด
ของมนุษย์ที่ยังมี เหลืออยู่  อาทิ หลักศิลาจารึก ศิลปะ โบราณวัตถุ เหรียญ อนุ เสารีย์  และ
สถาปัตยกรรม เป็นต้น 

นิวแมน (Neuman, 1997: 67) กล่าวว่า เอกสาร ผลงานวิชาการที่มีการจัดท า หรือจัดพิมพ์
เผยแพร่ในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือ ต ารา วารสาร สารานุกรม หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ 
และรายงานการวิจัย จดหมายเหตุ และรายงานประจ าปี เป็นต้น หรือมีการบันทึกในลั กษณะของ         
สื่อทัศนูปกรณ์ อาทิ เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน์ วีซีดี และดีวีดี เป็นต้น หรือมีการบันทึกในลักษณะของ
เอกสารอิเล็กทรอนิค อาทิ ฐานข้อมูลซีดีรอม เครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ E-book หรือ E-research เป็นต้น  

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
ปฐมวัยเป็นการค้นคว้าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับโจทย์วิจัยที่ก าหนดในเรื่องที่นักวิจัย
ต้องการศึกษา เพ่ือให้นักวิจัยมีความรู้ในเรื่องนั้นมากขึ้นจนสามารถท าการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังรายละเอียดภาพที่ 3.1 
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ภาพที 13.  กระบวนการสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ที่มา: ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าและการศึกษางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
ในการวิจัยนั้นวัตถุประสงค์ของการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา

ปฐมวัยคือ เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้วิจัยในเรื่องของความรู้ท าให้ผู้วิจัยเกิดความต่อเนื่อง 
มองเห็นลู่ทางในการวิจัยที่ดีขึ้น โดยมีนักวิชาการให้ค านิยามไว้มากมายดังต่อไปนี้ 

ไพศาล วรค า (2550: 46) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้างานวิจัยนั้ น คือ 
การศึกษาสภาพขององค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการวิจัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันว่า ในแต่ละ
ประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษานั้นว่ามีผู้ใดได้ท าการศึกษาหรือเขียนทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
มาแล้วบ้าง มีข้อค้นพบอะไรหรืออธิบายได้ว่าอย่างไร มีตัวแปรอะไรบ้างที่เคยผ่านการศึกษาหรือใช้
อธิบายมาแล้ว ตัวแปรใดที่ส าคัญหรือไม่ส าคัญ มีการนิยามตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยไว้อย่างไร     
มีกระบวนการนิยามตัวแปรอย่างไรและได้สร้างตัวแปรด้วยวิธีการใด มีสมมติฐานและค าอธิบาย
อะไรบ้างที่ผู้วิจัยคนก่อนใช้ในการวิจัย มีระเบียบวิธีในการเก็บข้อมูลอย่างไรและมีปัญหาอะไรบ้างที่
เกิดขึ้นจากระเบียบวิธีที่ใช้ ใช้เทคนิคอะไรในการวิเคราะห์และได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ไว้อย่างไร 
ตลอดจนมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะอะไรที่ผู้วิจัยและนักทฤษฎีในอดีตได้เสนอไว้เกี่ยวกับประเด็น     
ที่ศึกษา โดยเป้าหมายหลักของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็คือ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรอบ
แนวคิดของการวิจัย (Conceptual framework) ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ และความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ส าหรับในงานวิจัยที่ดีนั้นตัวแปรทุกตัวที่ปรากฏอยู่ในกรอบแนวคิดการวิจัยต้องมี
งานวิจัยในอดีตสนับสนุนความส าคัญของตัวแปรนั้นๆ รวมทั้งอิทธิพลของตัวแปรดังกล่าวที่ส่งผลต่อตัว
แปรอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในกรอบแนวคิด 

นครชัย ชาญอุไร (2558 : 50) กล่าวว่า เป้าหมายของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องนั้นก็เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ท าวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

1. เพื่อก าหนดกรอบและขอบเขตการวิจัย 
2. เพ่ือก าหนดสมมติฐานการวิจัย 
3. เพ่ือวางแผนการด าเนินการวิจัย 
4. เพ่ือแสดงถึงความรอบรู้ของผู้วิจัยในเรื่องที่ศึกษา  
5. เพื่อหาเหตุผลประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 

ก่อน 
• สถานการณ์ 
• ช่องว่างความรู้ 

ระหว่าง • แนวคิดทฤษฎี 
• งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

หลัง • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือการอภิปลาย 



45 
 

 

นิวแมน (Neuman, 1997: 68-69) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ 

1. เพ่ือให้ทราบสภาพที่เป็นปัญหาทางสังคมโดยทั่วไปในประเด็นที่สนใจท าให้ได้ข้อมูล  
ในการน ามาเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัยได้อย่างชัดเจน 

2. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดปัญหาการวิจัย เป็นการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลว่า
ประเด็นที่สนใจจะท าการวิจัยนั้นมีบุคคลใดได้ท าวิจัยไปแล้วบ้าง ผลเป็นอย่างไร มีความครอบคลุมใน
ประเด็นนั้นหรือไม่ ยังมีประเด็นย่อยประเด็นใดที่ยังไม่ได้วิจัยและมีคุณค่าที่จะวิจัยหรือไม่  ท าให้ได้
ข้อมูลในการน ามาก าหนดค าถามการวิจัยได้อย่างเหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน รับทราบความส าคัญของ
ประเด็นที่ต้องการวิจัย และความเชื่อมโยงของงานวิจัยตนเองกับงานวิจัยในอดีต 

3. เพ่ือให้พัฒนากรอบความคิดในการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัยในการน าเสนอกรอบ
แนวคิดเบื้องต้น อาจมีการน าเสนอในลักษณะกรอบแนวคิดที่กว้างๆ ดังนั้นจะต้องศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษาในลักษณะของค านิยามเชิงปฏิบัติการและ
สมมุติฐานการวิจัยที่มีพ้ืนฐานทฤษฎี และงานวิจัยอ้างอิงความถูกต้องและชัดเจน 

4. เพ่ือให้มีข้อมูลใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีด าเนินการ เป็นการศึกษาแบบแผนของ  
การวิจัยว่าแต่ละขั้นตอนมีจุดเด่น หรือจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพ่ือให้สามารถเลือกใช้
แบบแผนการวิจัยในการด าเนินงานวิจัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสูงกว่างานวิจัยในอดีต 

5. เพ่ือน าไปอภิปรายผลการวิจัยและทราบประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  เป็นการน าสาระ  
ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์ เพ่ือน าไปใช้ในการอภิปรายผลว่า
แตกต่างหรือสอดคล้องกับกรอบแนวคิด ปฏิเสธหรือยอมรับสมมุติฐานที่ก าหนดขึ้น ตอบค าถามของ
ประเด็นการวิจัยหรือไม่ และจะท าให้การวิจัยของตนเกิดประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและการน าไปใช้ได้
อย่างไร1ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี การวิจัย และเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังภาพที่ 3.2 
 
 
                               การประยุกใช้      ข้อสรุป 

 
 
 

 
 
 

 
                หลักฐาน        สมมติฐาน   

   
 

ภาพที 13.2 ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี สมมุติฐาน งานวิจัย และเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ที่มา: ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2546: 89) 

เอกสาร 
 
 
 
 

การศึกษา 
 
 
 
 

งานวิจัย 

การยืนยันทฤษฎี การพัฒนาทฤษฎี 
อนุมาน 

Deducation 
 

อนุมาน 
Inducation 
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 กล่าวโดยสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษาปฐมวัย  เพ่ือให้ได้สารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยก าลังท าการศึกษา โดยมี
ความสอดคล้องกับปัญหาหรือเรื่องที่ต้องพัฒนา ท าให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้ จากการศึกษาค้นคว้า
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันมี
วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยต่อไป 

 
แหล่งและวิธีการสืบค้นเอกสารทางการศึกษาปฐมวัย 

การสืบค้นเอกสารทางการศึกษาปฐมวัยนั้นจะต้องเลือกเอกสารหรือแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม   
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย และเลือกวิธีการศึกษาที่ดีจึงจะได้องค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง โดยแบ่งแหล่งและวิธีการสืบค้นเอกสารได้ 4 วิธีได้แก่ 

1. แหล่งและวิธีการสืบค้นที เป็นบุคคล แหล่งข้อมูลที่ได้จากผู้รู้หรือบุคคลที่มีความรู้ใน
เรื่องนั้นๆ หรือเป็นผู้รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอยู่ภายในตัวบุคคลนับได้ว่าผู้นั้น
เป็นผู้สามารถให้ข้อมูลได้ เช่น บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งจนรอบรู้เรื่องงานนั้น 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง ผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาการ 
ผู้วิจัย ผู้คิดค้น ผู้ประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งจนประสบความส าเร็จ ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินแห่งชาติ 
ศิลปินพ้ืนบ้าน ผู้ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่อง เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยต้องท าการ
สัมภาษณ์ขอองค์ความรู้ ขอค าแนะน าในเรื่องที่ต้องการศึกษาจากบุคคลเชี่ยวชาญนั้น นับได้ว่าเป็น
ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ และข้อมูลนั้นไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเนื้อหาถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

2. แหล่งและวิธีการสืบค้นที เป็นสื อมวลชน แหล่งข้อมูลที่ได้จากสื่อมวลชนที่เผยแพร่
จากข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ที่ส าคัญ และมีความน่าสนใจจากมวลชน แหล่งข้อมูลเหล่านี้นักวิจัย
สามารถพบเห็นได้จากโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนใน
ปัจจุบัน ผู้วิจัยสามารถน ามาเขียนเพ่ือใช้ในการสนับสนุนที่มาและปัญหาหรือข้อมูลบางส่วนให้เกิด
ความทันสมัยยิ่งขึ้น 

3. แหล่งและวิธีการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต  เป็นการสืบค้นในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีกรเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยมีฐานข้อมูลที่
ให้ความรู้ทางวิชาการ มีเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชาให้เลือก ข้อมูลบรรณานุกรม ข้อมูลฉบับเต็ม 
ข้อมูลมัลติมีเดีย และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและสถานที่แต่ต้อง
อาศัยความเร็วจากระบบเครือข่ายนั้น นับเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
มากเพราะช่วยให้ผู้มีวิจัยสะดวกในการสืบค้น ผู้วิจัยสืบค้นแหล่งข้อมูลโดยใช้โปรแกรมช่วยค้น 
Search Engine ที่แต่ละเว็บไซต์น ามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีเว็บไซต์หลักๆ ที่นิยมในการสืบค้น
ข้อมูลอยู่ 3 เว็บไซต์ คือ www.google.com, www.yahoo.com และ www.bing.com และมีหลากหลาย
ฐานข้อมูลดังนี้ 

3.1 โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ฐานข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ของไทย http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php ดังภาพที่ 3.3 

http://www.google.com/
http://www.bing.com/
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ภาพที 13.3 หน้าจอส าหรับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของโครงการเครือข่ายห้องสมุด 
ในประเทศไทย Thailis ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

3.2 ฐานข้อมูลจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ 
3.2.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร http://ir.swu.ac.th/xmlui/ 
3.2.2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://ird.stou.ac.th/dbresearch/index.php 
3.2.3 มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis  
3.2.4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://kb.psu.ac.th/psukb/  
3.2.5 มหาวิทยาลัยบูรพา http://digital_collect.lib.buu.ac.th/thesis  
3.2.6 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://cuir.car.chula.ac.th  
3.2.7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th/digital_collection/ 

etheses/ ดังภาพที่ 3.4 
 

 
 

ภาพที 13.4 หน้าจอส าหรับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

http://ir.swu.ac.th/xmlui/
http://ird.stou.ac.th/dbresearch/index.php
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/thesis
http://cuir.car.chula.ac.th/
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/%20etheses/
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/%20etheses/
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3.3 ฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ได้แก่ 
3.3.1 ส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) https://elibrary.trf.or.th/default2018.asp 
3.3.2 ศูนย์ข้อมูลการวิจัย (วช.) www.riclib.nrct.go.th/index.php ดังภาพที ่3.5 

 

 
 

ภาพที 13.5 หน้าจอส าหรับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์ข้อมูลการวิจัย (วช.) 
 

3.4 ฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา  
3.4.1 วิทยาจารย์วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู http://site.ksp.or.th/ 

home.php?site=withayajarn 
3.4.2 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://www.onec.go.th/ 

index.php/book/BookGroup 
3.4.3 หอสมุดครุสภา http://news.ksp.or.th/ksplibrary/ ดังภาพที่ 3.6 
 

 
 

ภาพที 13.6 หน้าจอส าหรับการสืบค้นฐานข้อมูลหอสมุดครุสภา 

https://elibrary.trf.or.th/default2018.asp
http://www.riclib.nrct.go.th/index.php
http://www.onec.go.th/%20index.php
http://www.onec.go.th/%20index.php
http://news.ksp.or.th/ksplibrary/
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4.1แหล่งและวิธีการสืบค้นผ่านหน่วยงานหรือสถาบัน แหล่งข้อมูลที่ได้จากองค์กรหรือ
สถาบันที่ตั้งขึ้น โดยมีหน้าที่รวบรวมจัดหาและมีหน้าที่พ้ืนฐานคือ รวบรวมการจัดและให้บริการข้อมูล
สารสนเทศตามวัตถุประสงค์ของสถาบันนั้นๆ เช่น ห้องสมดุ หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารสนเทศ      
ศูนย์ข้อมูล พิพิธภัณฑ์ และแหล่งบริการเชิงพาณิชย์ เป็นต้น สถาบันหรือองค์กรที่รวบรวมข้อมูล
เหล่านี้ว่า สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นสิ่งพิมพ์ มีการบันทึก
ความรู้ เนื้อหาสาระหรือบันเทิงเป็นลายลักษณ์ อักษรในรูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ หนังสือ         
ต าราวิชาการ หนังสือความรู้ทั่วไป หนังสืออ้างอิง รายงานการวิจัย สิ่งพิมพ์จากรัฐบาล วารสาร  
นิตยาสาร จุลสาร เป็นต้น  
 

ข้อพิจารณาในการเลือกเอกสารงานวิจัยที เกี ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัยนั้นควรมีความเกี่ยวเนื่องหรือ

เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ท าวิจัย โดยมีข้อพิจารณาในการเลือกดังนี้ 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2528: 37) ได้น าเสนอหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสาร

และงานวิจัยที่ศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
 .1หลักในการเลือกเอกสาร1 

1.1 พิจารณาค าส าคัญจากชื่อเรื่องว่ามีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับหัวข้อ/ประเด็น
ในการวิจัยมากน้อยเพียงใด 

1.2 พิจารณาความใหม่ให้เป็นปัจจุบัน โดยพิจารณาจากปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ของการ
พิมพ์ ถ้ามากกว่า 10 ปี ไม่ควรน ามาอ้างอิงยกเว้นเอกสารที่เป็นทฤษฎีที่เป็นจริงจะน ามาใช้ได้ 

1.3 พิจารณาระบบการอ้างอิงของการเขียนเอกสารว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ และสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมได้หรือไม่ 

2.1หลักในการเลือกงานวิจัยที เกี ยวข้อง 
2.1 พิจารณาจากชื่อเรื่องงานวิจัยว่าเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับงานวิจัยเรื่องที่จะ

ด าเนินการมากน้อยเพียงไร 
2.2 พิจารณาจากประชากร กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ศึกษาว่าเหมาะสม และมี

สภาพใกล้เคียงกับประเด็นมากน้อยเพียงไร 
2.3 พิจารณาระเบียบวิธีการศึกษาและผลการวิจัยว่ามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือเพียงใด 
2.4 พิจารณาจากปี พ.ศ. และ ค.ศ. ที่ด าเนินการวิจัยว่าเป็นปัจจุบันเพียงใด 
2.5 พิจารณาว่าวารสารที่พิมพ์งานวิจัยเพ่ือเผยแพร่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

ของนักวิชาการในศาสตร์นั้นๆ 
2.6 ถ้าเป็นงานวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ให้พิจารณาระดับการศึกษาของ     

ผู้น าเสนอหรือผู้ที่มีชื่อเสียงของสถาบัน 
2.7 ถ้าเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนความน่าเชื่อถือ

ของงานวิจัยและผู้วิจัย 
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เทียบฉาย กีระนันท์ (2544: 95-96) กล่าวว่า ข้อพิจารณาในการเลือกเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

1. ให้ความรู้ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ไม่ผิดพลาดหรือบกพร่อง โดยอาจพิจารณาจากข้อความที่
เกี่ยวกับประเด็นที่ตนเองมีความรู้อยู่แล้ว ถ้าปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อน อาจสันนิษฐานได้ว่า   
ตอนอื่นๆ อาจจะไม่ถูกต้องได้อีก 

2. ให้ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ จะต้องคัดเลือกศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร      
ที่จัดพิมพ์ใหม่ๆ เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่แต่มิได้หมายความว่าหนังสือใหม่จะดีเสมอไป และหนังสือเก่าจะ
ล้าสมัยเสมอไป ดังนั้นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนน ามาศึกษารายละเอียด 

3. มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับประเด็นการวิจัยที่ต้องการ อาจจะพิจารณาจากค าน า 
สารบัญ ชื่อเรื่องให้มีความสอดคล้องมากท่ีสุด 

4. ภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิควรจะมีความถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอ 
5. ใช้ภาษาเขียนที่ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจน สมเหตุสมผล มีการอ้างอิงและมี

บรรณานุกรมที่จะใช้ตรวจสอบได้ และเป็นแหล่งข้อมูลที่สามรถสืบค้นได้ 
6. ให้พิจารณาว่าผู้เขียนเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในเรื่องนั้นๆ   

เป็นอย่างดีหรือไม่ ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญแสดงว่าเอกสารนั้นมีคุณค่าแก่การศึกษาค้นคว้า 
7. ส านักพิมพ์ที่พิมพ์เอกสารควรจะเป็นส านักพิมพ์ที่น่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงที่ได้รับการ

ยอมรับจากนักวิชาการท่ัวไป 
สมประสงค์  เสนารัตน์ (2554: 10-12) กล่าวว่า ข้อพิจารณาในการเลือกเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
1. ความตรงประเด็น หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่จะน ามาทบทวนหรือ

ศึกษานั้นต้องมีเนื้อหาสาระสอดรับตรงกับประเด็นหรือตัวแปรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 
2. ความทันสมัย ทันเหตุการณ์ หมายถึง ความเก่าใหม่ของเอกสารนั้นๆ เนื่องจากวงการ

วิชาการในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก การน าเอาเอกสารหรือวรรณกรรมที่มีระยะเวลา  
5 หรือ 10 ปี มาใช้ข้อมูลอาจตกยุคตกสมัยไปแล้ว อีกท้ังผลงานวิจัยในปัจจุบันก็มีการอ้างอิงผลงานใน
อดีตอยู่แล้ว ยกเว้นว่าเรื่องที่ท าการศึกษานั้นไม่มีการศึกษาวิจัยกันเลยในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา   
จึงจ าเป็นต้องอ้างอิงเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ากว่า 5 ปีก็ได้ 

3. ความน่าเชื่อถือ เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่จะน ามาทบทวนนั้นควรมี
หลักประกันความน่าเชื่อถือด้านของเนื้อหาสาระในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นๆ โดยพิจารณา
ได้จากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เขียน ในกรณีที่เป็นวารสารวิชาการควรจะมี 
Peer Review และกระบวนการในการพิจารณาบทความที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น 

จากผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัยมีจ านวนมาก
ในแต่ละสาขา แต่การวิจัยไม่ใช่จะศึกษาผลงานเพียงในประเทศอย่างเดียว จ าต้องศึกษาเอกสารจาก
ต่างประเทศด้วย ข้อมูลยิ่งกว้างเท่าไรยิ่งดีจะท าให้ผลงานมีความหมายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษา
เอกสารย่อมมีมากเป็นธรรมดา ข้อพิจารณาในการเลือกเอกสารนั้นพอสรุปได้ดังนี้  

1. เอกสารนั้นควรมีความทันสมัยพอใช้กับงานวิจัยของนักวิจัยได้หรือไม่  
2. เอกสารนั้นเป็นเครื่องชี้น าในการศึกษาข้อมูลของนักวิจัยหรือไม่  
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3. เอกสารนั้นมีหนังสืออ้างอิงพอช่วยแนวทางให้นักวิจัยได้ไปค้นคว้าเพ่ิมเติมกว้างขวาง
ขึ้นอีกหรือไม่  

4. เอกสารนั้นชี้แนวคิดและท าให้เกิดการเรียนรู้ในการท าการวิจัยเรื่องนั้นบางประการให้
นักวิจัยหรือไม่ 
 

หลักการเขียนสรุปเอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 
บุญใจ ศีรสถิตย์นรากูล (2550: 38-40) การเขียนสรุปเอกสารทางการศึกษาปฐมวัยนั้น มี

หลักการเขียนที่ชัดเจน ควรมีการก าหนดโครงสร้างการเขียนสรุปเพ่ือเป็นหลักในการเขียนสรุป โดยมี
หลักในการเรียบเรียงเอกสารหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้องนั้นควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. ระบุเหตุผลเพ่ือใช้อธิบายในการเลือกแนวคิด ทฤษฎีของตัวแปรนั้นๆ มาศึกษาอย่าง
ชัดเจนและมีเหตุผลว่าได้มาจากแนวคิด/ทฤษฎีเดียวหรือจากการสังเคราะห์มาจากหลากหลาย
แนวคิด/ทฤษฎี 

2. น าเนื้อหาสาระที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเขียนในลักษณะ  
ของวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

3. เนื้อหาสาระที่น ามาเรียบเรียงจะต้องมีความทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้ 
และต้องมีความเก่ียวข้องประเด็นในการวิจัยอย่างชัดเจน 

4. เนื้อหาสาระจะต้องมีสาระท่ีส าคัญ และน ามาเขียนเรียบเรียงอย่างเป็นล าดับ  
5. เนื้อหาสาระแต่ละตอน/ย่อหน้ามีความเชื่อมโยงกัน  
6. ใช้ส านวนภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย มีความคงเส้นคงวา กระชับอ่านแล้วเข้าใจง่าย 

ไม่ใช้ภาษาถิ่นหรือภาษาพูด ไม่ใช้ค าย่อหรืออักษรย่อที่ไม่แพร่หลาย และเขียนอ้างอิงให้ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยหรือหลักการสากลที่ใช้โดยทั่วไป 

ธีรวุฒิ เอกะกุล (2543: 46) การน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความถูกต้อง 
ชัดเจนและสมบูรณ์มีหลักการในการน าเสนอ ดังนี้  

1. ก่อนที่จะน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควรจะมีบทน าที่ได้ระบุขอบเขตของ
สาระส าคัญของเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องว่ามีหัวข้ออะไรบ้าง 

2. ควรจะน าเสนอสาระส าคัญของกรอบแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของเอกสารหรืองานวิจัย
ทีจ่ะน ามาใช้ในงานวิจัยเท่านั้น 

3. ควรน าเสนอในลักษณะของการสังเคราะห์ข้อความที่แสดงความสอดคล้องหรือความ
ขัดแย้ง/สาเหตุและผลที่เกิดข้ึน โดยใช้ส านวน/ถ้อยค าการเขียนของผู้วิจัยเองไม่ใช่เป็นการน าข้อความ
ต่างๆ มาเชื่อมต่อกันเท่านั้น 

4. ในแต่ละตอนของเอกสาร/งานวิจัยที่น ามาอ้างอิง ควรมีการสรุปประเด็น/สาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องหรือได้มีการน ามาใช้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ก าลังจะด าเนินการ  

5. ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาเชิงวิชาการที่ถูกต้องทั้งด้านไวยากรณ์ การสะกดและอ่ืนๆ ที่มี
การเรียบเรียงโดยใช้ประโยคสั้นๆ สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 

6. มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในข้อมูลที่กล่าวอ้างอิงอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน  
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7. หลังจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยควรสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยใน
งานวิจัยที่จะด าเนินการเพื่อให้เห็นภาพของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน  

8. หลังจากเสร็จสิ้นการน าเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์เพื่อให้ลืมเลือน
ข้อมูลจากการจดจ า แล้วให้น ากลับมาศึกษาใหม่เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้สามารถ            
สื่อความหมายตามท่ีต้องการและเพ่ิมเติมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน  

ผู้เขียนเห็นว่าลักษณะการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นนิยมเขียนเป็นความเรียงเชิงพรรณาใน
ส่วนของประเด็นที่ใช้ในการเขียนสรุปงานวิจัยประกอบด้วย 

1. ชื่อผู้วิจัย 
2. ชื่อเรื่องในการวิจัย 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
6. ตัวแปรที่ศึกษา 
7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
8. ผลการวิจัย 

จะเห็นได้ว่าการเขียนสรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นมักพบในบทที่ 2 ของงานวิจัย   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการวิจัยต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยไว้แล้ว และมีความสอดคล้อง 
สนับสนุน เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยก าลังศึกษา โดยประเด็นเหล่านี้จะท าให้ผู้วิจัยเกิดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องที่ต้องการศึกษาเพ่ิมข้ึน เช่น หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ปัญหาการวิจัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะน าไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ในการศึกษากรอบแนวคิด หรือการสร้างสมมติฐานของการวิจัยที่เหมาะสม  
 
หลักการเขียนกรอบแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย 

ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากผู้วิจัยได้ปัญหาการวิจัย  
และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องแล้ว  ผู้วิจัยจะต้องสังเคราะห์ผลการศึกษาให้ เป็น        
กรอบแนวคิดหรือรูปแบบจ าลองที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา โดยใช้แนวคิด หลักการ 
ทฤษฎี กฎ หรือข้อสรุป ฯลฯ เพ่ือที่ผู้วิจัยจะได้น าแนวคิดหรือรูปแบบจ าลองไปตรวจสอบกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร มีรายละเอียดดังนี้ 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544: 74) ได้น าเสนอหลักการในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้  
1. ก าหนดแนวคิด ทฤษฎีที่มีสาระสอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัยหรือตัวแปรที่    

มุ่งศึกษาให้มากที่สุด  
2. ก าหนดกรอบแนวคิดมีความชัดเจนเกี่ยวกับตัวแปรที่มุ่งศึกษาที่จ าแนกเป็นตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม และมีความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน 
3. ก าหนดกรอบแนวคิดที่มีประโยชน์ที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่จะสามารถใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่จะท าให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้อง  
ชัดเจน และมีความเชื่อมั่น  
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4. ใช้แสดงภาพรวมของการวิจัย โดยการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดท่ีจะใช้  
ในการวิจัยครั้งนี้  

5. รูปแบบของการน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 
ศิริชัย กาญจนวาสี (2545: 46) กล่าวว่า ในการน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยสามารถ

น าเสนอได้ในหลายรูปแบบ คือ 
1. กรอบแนวคิดเชิงพรรณนา เป็นการแสดงกรอบแนวคิดโดยการพรรณนาเป็นข้อความที่ระบุ 

1.1 ตัวแปรที่มุ่งศึกษาในครั้งนี้มีตัวแปรอะไรบ้าง  
1.2 ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  
1.3 มีทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องอะไรบ้างในการสนับสนุน ซึ่งในการน าเสนอกรอบ

แนวคิดในลักษณะนี้ ถ้ามีหลายตัวแปรจะท าให้มีความยาวในการพรรณนาที่อาจจะก่อให้เกิดความ
สับสนและไม่ชัดเจนในการท าความเข้าใจได้ 

2. กรอบแนวคิดแบบจ าลองหรือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์  เป็นการใช้สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการแสดงแนวคิด ทฤษฎี หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นตัวเดียวกับตัวแปรตาม 
หรือตัวแปรต้นหลายตัวกับตัวแปรตามในรูปแบบของสมการ  ท าให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หา 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีความชัดเจน อาท ิy = f(x) หรือ y = f(x1, x2, x3,…x n) เป็นต้น 

3. กรอบแนวคิดแบบแผนภาพ  เป็นการใช้แผนภาพที่แสดงแนวคิด  ทฤษฎี  หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดภาพในการพิจารณาที่ชัดเจน
มากขึ้นดังแสดงในภาพที่ 3.7  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที 13.7 กรอบแนวคิดแบบแผนภาพ 
ที่มา: ศิริชัย กาญจนวาสี (2545: 46) 

 
4. กรอบแนวคิดแบบผสมผสาน เป็นการน าเสนอกรอบแนวคิดที่ ใช้รูปแบบมากกว่า            

1 รูปแบบ เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนของการน าเสนอกรอบแนวคิดให้มากยิ่งขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 3.8  
 

 
 
 
 

ตัวแปรต้น/อิสระ 
1……………………. 
2……………………. 
3……………………. 

ตัวแปรตาม/ผล 
1……………………. 
2……………………. 
3……………………. 
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ภาพที 13.8 ความสัมพันธ์ทฤษฎีและกรอบแนวคิดลักษณะต่างๆ 
ที่มา: ศิริชัย กาญจนวาสี (2545: 46) 

 
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546: 79-81) ได้อธิบายหลักการเขียนกรอบแนวคิด  และสรุป

รายละเอียดดังภาพที่ 3.9 

1. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาผลการวิจัยที่มีคุณภาพ ถูกต้องและน่าเชื่อถือว่า
ในการวิจัยแต่ละเรื่องมีการศึกษาตัวแปรอะไรบ้างในประเด็นที่คล้ายคลึงกับประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจ   
และความส าคัญ/ข้อค้นพบของตัวแปรที่ศึกษาเป็นอย่างไร เพ่ือที่ผู้วิจัยจะได้น ามาก าหนดเป็นตัวแปร
ที่มุ่งศึกษาในกรอบแนวความคิดของตนเองให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ในงานวิจัยของ
ตนเองให้มากที่สุด ดังนั้นในการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจะต้องศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้
มากที่สุดเท่าที่จะด าเนินการไดเ้พ่ือแสดงความรอบรู้ของผู้วิจัยในประเด็นนั้นๆ  

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาทฤษฎีที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่
ต้องการศึกษาทั้งหมดจะท าให้ได้ความชัดเจน ความถูกต้องของตัวแปรเพ่ิมขึ้น และความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกับปรากฏการณ์ต่างๆ ในเชิงสาเหตุและผลที่มีพ้ืนฐานจากทฤษฎี ส่งผลให้งานวิจัยที่
ศึกษามีความชัดเจนและมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย 

3. แนวคิดของผู้วิจัย เป็นการน าเสนอกรอบแนวคิดของตัวแปรหรือความสัมพันธ์ของ   
ตัวแปรกับปรากฏการณ์ที่ได้จากประสบการณ์การเรียนรู้หรือการท างานของผู้วิจัย  แล้วน ามา
สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ต้องการศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎี กรอบแนวคิด แบบผสมผสาน 

เชิงพรรณนา 

แผนภาพ 

เชิงคณิตศาสตร์ 
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ภาพที 13.9 ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดการวิจัยทางการศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ที่มา: สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ ์(2546: 79) 
 

สรุปได้ว่ากรอบแนวคิดของการวิจัย เป็นแนวคิดหรือรูปแบบจ าลองที่ได้สร้างและพัฒนาใช้ใน
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนั้นๆ โดยมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎ 
หรือผลการวิจัย ฯลฯ เพ่ือที่ผู้วิจัยจะได้น าไปศึกษาและใช้ตรวจสอบข้อมูลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ว่ามี
ความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร และควรน าเสนอกรอบแนวคิดในลักษณะแผนภาพเพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย 
มองเห็นชัดเจนถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ส าคัญในการศึกษา 

 
ตัวอย่างงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยมีมากมาย แต่ควรศึกษาเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
ที่ตนก าลังศึกษาเท่านั้น ดังเช่นตัวอย่างการวิจัยทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 .1การวิจัยเกี ยวกับพัฒนาการและความพร้อมของเด็กปฐมวัย เป็นการวิจัยเกี่ยวกับ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย คือ การวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - 
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนี้ (ฉวี บุญทูล, 2557 : บทคัดย่อ; ประภาภรณ์ จังพานิช, 
2553: บทคัดย่อ; ณภัทรสรณ์ นรกิจ, 2555: บทคัดย่อ; เกียรติสุดา รวยดี, 2551: บทคัดย่อ; ศุภางค์
จิต กัลยาแก้ว, 2559: บทคัดย่อ; ลักษมี ฆารสินธุ์, 2550: บทคัดย่อ; ศรีสุดา นามจิตและคณะ, 2554: 
บทคัดย่อ; ศุภางค์จิต กัลยาแก้วและคณะ, 2557: บทคัดย่อ; ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว, 2560: บทคัดย่อ) 

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและความพร้อมของเด็กปฐมวัย 
ชื่อเรื่อง ผลการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม

การละเล่นพื้นบ้าน 
ผู้วิจัย ฉวี  บุญทูล 
ปีที่วิจัยส าเร็จ 2557 
 

การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กรอบแนวคิดจาก
การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กรอบแนวคิดของผู้วิจัย 

การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่น
พ้ืนบ้าน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80         
2) เปรียบเทียบพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุด
กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย       
กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโชคกราด ต าบลบ้านตะโก อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 21 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
เวลาที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 40 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน จ านวน 24 ชุด 2) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบชุด
กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน จ านวน 24 แผ่น 3) แบบทดสอบวัดพัฒนาการด้านสังคม จ านวน 15 ข้อ 
ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.66 - 0.76 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.28-0.47 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.54 4) แบบสังเกตพัฒนาการด้านสังคม 5) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

E.I.,/EE 21 และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ T-test (Dependent Samples) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.53/85.39 สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 2) พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ดัชนี
ประสิทธิผลของพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน มีค่า
เท่ากับ 0.76 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 76.29 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

2.1การวิจัยเกี ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เป็นการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ที่พ่อ
แม่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กใช้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย 

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
ชื่อเรื่อง ผลของโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงดูเด็กที่ส่งผลต่อความรู้และการเลี้ยงดูเด็ก

ของผู้ปกครอง 
ผู้วิจัย  ประภาภรณ์  จังพานิช 
ปีที่วิจัยส าเร็จ  2553 
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้จุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัยของผู้ปกครองก่อนและหลังการเข้าโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงดูเด็ก และเพ่ือเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติในการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองก่อนและหลังการเข้าโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงดูเด็ก         
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของเด็กชาย - หญิง อายุระหว่าง 1 - 3 ปี ที่ได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการอยู่ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักส่งเสริมสุขภาพ 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 15 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง การด าเนินการ
ทดลองรวมทั้งสิ้น 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 60 นาที แผนการวิจัยเปนแบบ One-Group 
Pretest - Posttest Quasi - Experiment เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) โครงการฝกอบรม
การเลี้ยงดูเด็ก 2) แบบประเมินความรูและการปฏิบัติในการเลี้ยงดูเด็กที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-test for Dependent 
Samples  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูปกครองเด็กปฐมวัยที่เขารวมโครงการฝกอบรมการเลี้ยงดูเด็ก 
มีความรูในการเลี้ยงดูเด็กหลังเขารวมโครงการฝกอบรมเลี้ยงดูเด็กสูงกวากอนเขารวมโครงการฝก 
อบรมเลี้ยงดูเด็กอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผูปกครองเด็กปฐมวัยมีการปฏิบัติในการ
เลี้ยงดูเด็กหลังเขารวมโครงการฝกอบรมเลี้ยงดูเด็กดีกวากอนเขารวมโครงการฝกอบรมเลี้ยงดูเด็ก   
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

3.1การวิจัยเกี ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับ
ผลที่เกิดขึ้นเมื่อใช้กิจกรรมต่างๆ ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ กิจกรรม
การเล่น กิจกรรมการเล่านิทานและการเล่าเรื่อง กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรม
บทบาทสมมติ กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และ
กิจกรรมเกมการศึกษา 

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมต่างๆ 
ชื่อเรื่อง ความสามารถในการใช้มือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช 
ผู้วิจัย ณภัทสรณ์ นรกิจ 
ปีที่วิจัยส าเร็จ 2555 
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายส าคัญเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถ

ในการใชมือของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน คือ เด็กชาย–หญิง อายุ 5–6 ป ที่ก าลังศึกษาชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่    
1 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนสังฆประชานุสสรณ ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร     
ซึ่งเลือกมาโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 1 หองเรียน และไดทดสอบความสามารถ
ในการใชมือโดยใชแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยคัดเลือกเด็กท่ีมีคะแนนความสามารถในการใชมือ 
15 อันดับสุดทาย ก าหนดเปนกลุมทดลองโดยท าการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วันๆ ละ         
1 ครั้งๆ ละ 30 นาที ในวันจันทร พุธ ศุกร เวลา 10.00–10.30 น. รวม 24 ครั้ง เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช และแบบประเมินวัดความสามารถ  
ในการใชมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินกับจุดประสงค IOC)        
อยูระหวาง 0.67–1.00 และมีแบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One – Group Pretest 
– Posttest Design การวิเคราะหขอมูลโดยใช T – test for Dependent Samples 
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ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยภายหลังจากไดรับการ
จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชสูงขึ้นกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
2) ความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชสูงขึ้น
อยางมีนัยส าคัญทางสถติิทิีีระดับ .01 

4.1การวิจัยเกี ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการหาวิธีการ
หรือรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีความงอกงามในพัฒนาการด้าน
ต่างๆ นวัตกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

4.1 ประเภทเทคนิคและวิธีการสอน ซึ่งเป็นกลวิธีเทคนิคการสอนต่างๆ ที่น ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น แผนการจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะด้าน
การคิดของเด็กปฐมวัย เทคนิคการสอนโดยเน้นประสาทสัมผัส การสอนแบบโครงการ (Project 
Approach) การสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) การสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
(Whole Language Approach) เป็นต้น 

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ประเภทเทคนิค 
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยการจัดประสบการณ์

ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
ผู้วิจัย เกียรติสุดา  รวยดี 
ปีที่วิจัยส าเร็จ 2551 
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์

โดยการจัดประสบการณ์ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  โดยการจัดประสบการณ์
ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารก่อนและหลังการทดลอง การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น           
3 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนารูปแบบการสอน 2) การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 3) การทดลองใช้
รูปแบบการสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2550 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แบบทดสอบวัดทักษะ กระบวนการวิทยาศาสตร์ และแผนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยการ
จัดประสบการณ์ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหาร 

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 1) รูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยการจัด
ประสบการณ์ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหาร เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยประกอบด้วยหลักการ ทฤษฎี แนวคิดของรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของไวกอตสกี ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเจโรม บรูเนอร์ การจัดประสบการณ์ประกอบอาหารและยึดหลักการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 วัตถุประสงค์ของรูปแบบนี้
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถน าทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและอนาคต กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมีขั้นตอน
การสอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นจูงใจให้เรียน (ประสบการณ์เดิม) ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนิน
กิจกรรม (ประสบการณ์เดิม, ปฏิบัติ, การปฏิสัมพันธ์, ไตร่ตรอง) ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป และผลที่เรียนได้รับ
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จากการเรียนตามรูปแบบคือ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยการจัดประสบการณ์ปฏิบัติการ
ทดลองประกอบอาหาร โดยการเปรียบเทียบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
ปรากฏว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แยก
องค์ประกอบด้านทักษะการสังเกต ทักษะการจ าแนก ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการวัด ทักษะ
การลงความเห็น ทักษะพยากรณ์ของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ รูปแบบการสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4.2 ประเภทของสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียน   
การสอนเพ่ือให้เหมาะกับการแก้ไขพัฒนาการของเด็ก เช่น เกมการศึกษารูปทรงเรขาคณิต หนังสือ
นิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หนังสือภาพค าคล้องจองการมีวินัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยรูปปั้นแบบลอยตัวเพ่ือส่งเสริมการรู้ค่า

จ านวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมืองธรรมคุณ จังหวัดบึงกาฬ 
ผู้วิจัย ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว 
ปีที่วิจัยส าเร็จ 2559 
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความ

แตกต่างของการรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยรูปปั้นแบบ
ลอยตัว กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มทดลอง) เป็นเด็กชาย - หญิง อายุ 4 - 5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 
1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมืองธรรมคุณ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ  
ทั้งหมดจ านวน 35 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยรูปปั้นแบบลอยตัวเพ่ือส่งเสริมการรู้ค่าจ านวน มีจ านวน 30 
กิจกรรม แบบทดสอบวัดความสามารถการรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวัย จ านวน 20 ข้อ และสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่า t 

ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.20 สูงกว่าการ
ทดลองซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.60 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า
เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองมีความสามารถการรู้ค่าจ านวนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง         
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ หรือเกมการศึกษาด้วยรูปปั้นแบบลอยตัวช่วยให้เด็กปฐมวัย             
มีความสามารถในการรู้ค่าจ านวนเพิ่มขึ้น 

5. การวิจัยเกี ยวกับการสร้างเครื องมือวัดผลและประเมินผล เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการ
สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซึ่งจะวัดและประเมินความสามารถ
ทางด้านสติปัญญา ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ 

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
ชื่อเรื่อง การศึกษาสภาพการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
ผู้วิจัย  ลักษมี  ชุมภูธร 
ปีที่วิจัยส าเร็จ 2550 
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บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการวัดและประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ของครูผู้สอนชั้นปฐมวัย
ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการประเมิน ด้านการด าเนินการตามแผน
โดยใช้เทคนิคและวิธีการประเมินแบบต่างๆ และด้านการรายงานผลและน าผลการประเมินมาพัฒนา 
เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูผู้สอนระหว่างครูที่มีวุฒิการศึกษา
ปฐมวัยและไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกัน คือ น้อยกว่า 5 ปี 5-10 ปี 
และ 11 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ ครูผู้สอนชั้นปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จ านวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ชนิดเลือกตอบจ านวน 30 ข้อ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า T-test และ 
F-test  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติในการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนสุราษฎร์ธานี เขต 3 ด้านการวางแผนการประเมิน ด้านการ
ด าเนินการตามแผนด้วยเทคนิคและวิธีการประเมินแบบต่างๆ และด้านการรายงานผลการประเมิน
และน าผลมาพัฒนาทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  โดยด้านการวางแผนการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการด าเนินการโดยใช้เทคนิคและวิธีการประเมินแบบต่างๆ  มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ของครูผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการสอนเด็กปฐมวัยพบว่า ไม่แตกต่างกัน 

6.1การวิจัยเกี ยวกับบทบาท1หน้าที 1และคุณลักษณะของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
เป็นการวิจัยเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และคุณลักษณะต่างๆ ที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร และบทบาท 
หน้าที่และคุณลักษณะต่างๆ ที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัย 

ตัวอย่างงานวิจัยเกีย่วกับบทบาท หน้าที่และคุณลักษณะของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาในจังหวัดนครพนม 
ผู้วิจัย ศรีสุดา นามจิต, วัลนิกา ฉลากบาง และทัศนา ประสานตรี 
ปีที่วิจัยส าเร็จ 2554 
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่      

พึงประสงค์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามการ
รับรู้ของผู้บริหาร ครูผู้สอนปฐมวัยและผู้ปกครอง จ าแนกตามต าแหน่งสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
และประสบการณ์ในการสอนชั้นปฐมวัย ประชากรในการวิจัยจ าแนกเป็นผู้บริหารจ านวน 448 คน 
ครูผู้สอนปฐมวัยจ านวน 843 คน และผู้ปกครองจ านวน 9,397 คน รวม 10,688 คน กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยจ านวน 380 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน 95 คน ครูผู้สอนปฐมวัย 95 คน และ
ผู้ปกครอง 190 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.42–0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
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เท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ของครูปฐมวัยอยู่ ในระดับมาก               
2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยไม่แตกต่างกัน 3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัย
ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาต่างกันไม่แตกต่างกัน 4) คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของครูปฐมวัยที่มีประสบการณ์ในการสอนชั้นปฐมวัยไม่แตกต่างกัน 5) คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของครูปฐมวัยที่ควรปรับปรุง ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านอุดมการณ์ใน
วิชาชีพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

7.1การวิจัยเกี ยวกับสภาพและปัญหาทางการศึกษาปฐมวัย เป็นการวิจัยถึงสภาพและ
ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย การวิจัยในลักษณะนี้ ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย การวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปฐมวัย การวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษาระดับปฐมวัย การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาหรือศูนย์เด็กปฐมวัย และการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย 

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาทางการศึกษาปฐมวัย 
ชื่อเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็ก

ปฐมวัยในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจังหวัดบึงกาฬ 
ผู้วิจัย นางศุภางค์จิต กัลยาแก้ว, นางสาวฉัตรชนก ศรีริทารา และนางสาวกาญจนวรรณ สีทอง 
ปีที่วิจัยส าเร็จ 2557 
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา   

เพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจังหวัดบึงกาฬ ที่จะทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่างๆ ในการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ครูใหญ่ ครูผู้สอน ผู้ปกครองเด็ก
ระดับปฐมวัย โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูใหญ่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และ
ตัวแทนผู้ปกครองระดับปฐมวัยโดยการสัมภาษณ์รายบุคคลและรายกลุ่มย่อย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
ศึกษาอย่างแท้จริง  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องด้านการบริหาร พบว่า บุคลากร
ภายในโรงเรียนมีจ านวนน้อย ผู้บริหารขาดความรู้ และประสบการณ์ในการจัดท าแผนงานวิชาการ 
รวมถึงขาดงบประมาณในการสนับสนุน 2) ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องด้านการเรียนการสอน พบว่า 
มีการจัดการเรียนร่วมชั้นในระดับปฐมวัย (อายุ 2–5 ปี) ครูไม่จบสาขาการศึกษาปฐมวัยโดยตรงจบ
เพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งผลให้ไม่สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์ได้ ขาดการจัดกิจกรรม
ครบทั้ง 6 กิจกรรม ขาดการท าวิจัยในชั้นเรียนและไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเด็กรายบุคคลในด้านการเรียน 
3) ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า สื่อมีปริมาณน้อยขาดงบประมาณใน
การจัดซื้อพร้อมทั้งครูขาดความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน  4) ปัญหา 
อุปสรรค ข้อขัดข้องด้านการประเมินพัฒนาการเด็ก พบว่า ไม่มีการสร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการ
เด็กครบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ -จิตใจ และด้าน
สติปัญญา 5) ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องด้านสภาพแวดล้อม พบว่า อาคารเรียนระดับปฐมวัยมีขนาด
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เล็กไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนคับแคบไม่กว้างขวางพอที่จะจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ สนามเด็กเล่นไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของเด็ก ขาดงบประมาณในการสนับสนุน รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่บ้านไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลาและขาดความรู้  6) ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องด้านผู้ปกครอง พบว่า 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อย เพราะไม่มีเวลา ขาดความรู้ และประสบการณ์ 

8.1การวิจัยเกี ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการวิจัยเกี่ยวกับ
การหารูปแบบต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้งระบบในโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนจังหวัดบึงกาฬ 
ผู้วิจัย ศุภางค์จิต  กัลยาแก้ว 
ปีที่วิจัยส าเร็จ 2560 
บทคัดย่อ วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

และเพ่ือศึกษาผลที่เกิดจากการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย        
ทั้งระบบ ได้แก่ ความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหาร ครูผู้สอน พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ และความพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้งระบบ
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารจ านวน 3 คน ครูผู้สอนจ านวน 3 คน เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 จ านวน 28 คน 
ชั้นอนุบาล 2 จ านวน 28 คน ผู้ปกครองจ านวน 56 คน จากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัด     
บึงกาฬ 3 โรงเรียน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้วงจร Deming ประกอบด้วย PDCA 
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ ใช้ ในการปฏิบัติการ ได้แก่  ชุดฝึกอบรม              
การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้งระบบ แผนพัฒนาวิชาการ แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้
สมองเป็นฐาน 2) เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้รูปแบบการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งระบบ แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยทั้งระบบด้านความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารและครูผู้สอน แบบสอบถามความ  
พึงพอใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน และแบบ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ผลการวิจัยพบว่า การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาตามรูปแบบการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยทั้งระบบ ผู้วิจัยต้องด าเนินการสร้างรูปแบบและให้ความรู้เชิงหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้ งระบบ และนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนา    
การวิจัยในชั้นเรียน การผลิตสื่อ เครื่องมือประเมินพัฒนาการ เมื่อกลุ่มเป้าหมายสามารถท าแผนพัฒนา
วิชาการ แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน ผลิตสื่อการเรียนการสอน สร้างเครื่องมือ
ประเมินพัฒนาการ ผู้วิจัยให้การแนะน าและแก้ไขแล้วน าไปปฏิบัติการในโรงเรียนและในชั้นเรียน  
ส าหรับผลการพัฒนาพบว่า ผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุดสูงกว่าก่อน
การพัฒนาท าแผนพัฒนางานวิชาการและนิเทศสม่ าเสมอมากที่สุด ครูมีความรู้และประสบการณ์อยู่ระดับ
มากที่สุดทั้ง 3 คน สูงกว่าก่อนการพัฒนาจัดการเรียนการสอนครบ 6 กิจกรรม ท าวิจัยในชั้นเรียนและมี
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แบบประเมินผลเพียงพอ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 87.21 
สูงกว่าก่อนการทดลองทุกด้าน ชั้นอนุบาล 2 มีพัฒนาการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 86.46 สูงกว่าก่อนการ
ทดลองทุกด้าน มีมุมประสบการณ์เพ่ิมข้ึน ป้ายนิเทศเป็นปัจจุบัน มีสนามเด็กเล่นทุกโรงเรียน มีเครื่อง
เล่นสนามเพ่ิมข้ึน มีสวนสมุนไพรและแปลงเกษตร ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
ภาพรวม  5 ด้านอยู่ระดับมากที่สุดสูงกว่าก่อนการพัฒนา ผู้ปกครองให้ความร่วมมือมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 
 
บทสรุป 

การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือการทบทวนวรรณกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัยนั้น มีความส าคัญและจ าเป็นยิ่งเพราะจะช่วยให้พบความจริง ได้ความกระจ่างในเรื่องที่จะท า
การวิจัย ซึ่งเป็นการนิยามปัญหาไม่ซ  าซ้อนกับวิจัยที่ผู้อ่ืนท าไว้แล้ว  และช่วยให้เห็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัยตลอดทั งการเขียนรายงานวิจัย โดยนักวิจัยต้องเลือกเอกสารที่ทันสมัย และตรงหรือ
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่สามารถค้นหาเอกสารได้แก่ ห้องสมุด ประสบการณ์ 
เชี่ยวชาญ สื่อมวลชน อินเทอร์เน็ต หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา การค้นคว้าควรจดบันทึกให้เป็น
ระบบเพ่ือจะน ามาใช้อ้างอิงได้ เขียนบรรณานุกรมได้ การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องควรมีการก าหนด
โครงสร้างแล้วท าการสังเคราะห์ข้อความให้ดีก่อนเขียนเรียบเรียงเพ่ือให้ได้ข้อความอย่างสมบูรณ์      
ไม่ควรน ามาต่อๆ กันโดยไม่มีความเชื่อมโยง และการศึกษาค้นคว้าเอกสารนี ยังเชื่อมโยงไปถึงกรอบ
แนวคิดของการวิจัยในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนั้นๆ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
1. การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัยคืออะไรและมี

วัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 

2. นักศึกษามีเหตุผลหรือเกณฑ์พิจารณาอย่างไรในการคัดเลือกเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 

3. ให้นักศึกษาท าการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยจากเว็ปไซต์ต่างๆ จ านวน 10 เรื่อง 
พร้อมบอกแหล่งที่มา 

4. จากข้อ 3 ให้นักศึกษาเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 1 เรื่อง เป็นเรื่องที่
ตนเองสนใจ แล้วให้พิจารณาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับการด าเนินการวิจัยในประเด็นนั้นๆ หรือไม่ อย่างไร 

5. จากข้อ 4 ให้นักศึกษาพิจารณาว่ามีการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยหรือไม่ อย่างไร     
แต่ถ้าไม่ก าหนดอย่างชัดเจน ให้นักศึกษาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยในงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ว่าเป็น
อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที 14 
การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
2. ความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
3. ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
4. ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
5. การเลือกใช้นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
6. กระบวนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
7. การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. บอกความหมายและประโยชน์ของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
2. อธิบายความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
3. จ าแนกประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
4. เลือกใช้และสร้างนวัตกรรม พร้อมหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยได้

อย่างถูกต้องตามกระบวนการ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. วิธีการสอน 

1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องทางการศึกษาปฐมวัย 
2.2 ผู้สอนอธิบายและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประจ าบทประกอบการสอนด้วย Microsoft 

Power Point ในหัวข้อทีเ่กี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ ประเภท และการใช้นวัตกรรม 
2.3 ผู้สอนอธิบายถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรม และการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม

ทางการศึกษาปฐมวัย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2.4 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นความคิดความเข้าใจ และอธิบายเพ่ิมเติมในเนื้อหาประเด็น   

ที่นักศึกษาสงสัยต้องการขยายความรู้ให้เข้าใจมากขึ้น 
2.5 ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
2.6 ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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สื อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 4 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
2. Power Point Presentation 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สังเกตการตอบค าถาม และการซักถามในชั้นเรียน 
2. สังเกตการอภิปรายร่วมกันขณะท ากิจกรรม 
3. สังเกตพฤติกรรม ความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที 14 
การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

  
สิ่งส าคัญในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย คือ การแก้ปัญหาและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า

สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัยได้โดยการน าสิ่งใหม่ๆ มาช่วยในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาทั้งที่เป็นวิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน สิ่งประดิษฐ์ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก การบริหารจัดการศึกษาล้วนแล้วแต่ เรียกว่านวัตกรรมทางการศึกษาทั้งสิ้น   
ในบทนี้จะกล่าวถึงความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
ไปจนถึงการรู้จักเลือกใช้นวัตกรรมโดยมีกระบวนการสร้างและการหาประสิทธิภาพที่ถูกต้องเป็นที่
หน้าเชื่อถือได้ 
 
ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

ค าว่า นวัตกรรมเป็นศัพท์บัญญั ติของคณะกรรมการพิจารณาศัพท์ วิชาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่เดิมใช้ค าว่า “นวกรรม”มาจากภาษาอังกฤษค าว่า Innovation ซึ่งได้มี
นักวิชาการท่ีให้ความหมายของนวัตกรรมไว้มากมายดังนี้ 

เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต (2528: 1-2) กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นวิธีการปฏิบัติใหม่ที่แปลกไปจากเดิม
โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นหรือการปรับปรุงเสริมแต่งของเก่า และสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลองและ
พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้ ท าให้ระบบบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักการส าคัญที่ใช้
ในการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมคือ (1) เป็นสิ่งใหม่ไปจากเดิม ซึ่งอาจจะเกิดจากการคิดค้นขึ้น
เองจากการดัดแปลงของเดิม หรือจากการปรับปรุงเสริมแต่งของเดิม (2) ได้รับการตรวจสอบหรือ
ทดลองและปรับปรุงพัฒนา และ (3) น ามาใช้หรือปฏิบัติได้จริง  

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 14) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไป
จากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้มีความ
เหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ 
ท าให้ระบบก้าวสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 

โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2536: 53) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง รูปแบบใหม่ๆ ของการสร้าง
ตัวปัจจัย (Input) ของการเรียนการสอน เช่น สร้างสื่อและรูปแบบใหม่ๆ ของกระบวนการ (Process) 
เช่น แผนการสอน เทคนิค วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีวัดประเมินผล วิธีใช้สื่อ 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543: 11-12) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง การน าเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพ่ือมุ่งหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งลักษณะของนวัตกรรม
ทางการศึกษามี 5 ลักษณะดังนี้ 

1. ความคิดหรือการกระท าใหม่นั้น อาจจะเก่ามาจากที่ อ่ืน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนของเรา เช่น การสอนเป็นทีม การเรียนจากเครื่องช่วยสอน 

2. ความคิดหรือการกระท าใหม่นั้น ครั้งหนึ่งเคยน ามาใช้แล้วแต่ไม่ได้ผล  ปัจจุบันน า
กลับมาใช้ใหม่แล้วได้ผลดี 
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3. ความคิดหรือการกระท าใหม่นั้น เพราะมีสิ่งใหม่ๆ เข้ามาพร้อมกับความคิดที่จะกระท า
อย่างพอดี และเห็นว่าการใช้วิธีนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาหรือท าให้การด าเนินการทาง
การศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

4. ความคิดหรือการกระท าใหม่นั้น เพราะครั้งหนึ่งเคยถูกทัศนคติของผู้ใหญ่บดบังไว้ 
ปัจจุบันเปลี่ยนทัศนคติไปในทางสนับสนุนการกระท าหรือสนับสนุนความคิดนั้น 

5. ความคิดและการกระท าใหม่ เพราะยังไม่เคยคิดและท ามาก่อนในโลกนี้ เพ่ิงจะมีผู้คิด
คนแรกและน าเอามาใช้ 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553: 62) กล่าวว่า นวัตกรรมมีความหมาย 3 นัย คือ นวัตกรรมเป็นสิ่ง
ใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยท ามาก่อน หรือเป็นสิ่งใหม่ที่เคยท ามาแล้วในอดีตแต่น ามาใช้ใหม่ หรือการน า
นวัตกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาดัดแปลงให้ดีขึ้นแล้วน ามาใช้ใหม่ และที่ส าคัญคือนวัตกรรมนั้นจะ
ช่วยให้การจัดการเรียนรู้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงกว่าเดิมช่วยประหยัดเวลาและ
แรงงานได้ด้วย 

ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (2554: 3) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง วิธีการ เครื่องมือ หรือสื่อใหม่ๆ 
ที่จะช่วยท าให้งานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึนกว่าเดิม แม้ว่าวิธีการเครื่องมือหรือ
สิ่งใหม่ๆ นั้นจะเคยใช้ในที่อ่ืนได้ผลดีมาแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่
ใหม่ได้หรือท าให้สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาในที่แห่งใหม่ได้ 

บัญชา จ าปารักษ์ (2555: 67) กล่าวว่า นวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation) 
หมายถึง การน าเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท า  รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม
เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และ
ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ 
(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ เป็นต้น      
 ราตรี นันทสุคนธ์1(2556: 59) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด การปฏิบัติ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้
ได้ผลดียิ่งขึ้น ส่วนนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม       
เกิดแรงจูงใจและประหยัดเวลาในการเรียน 

ผู้เขียนได้ศึกษานิยามความหมายของนวัตกรรม และนวัตกรรมทางการศึกษาจากแนวคิดของ
นักวิชาการหลายท่านแล้วจึงน ามาสรุปเป็นนิยามของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ 
สิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ หรือสิ่งที่มีอยู่แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ดัดแปลงจากของเดิมให้ดียิ่งขึ้น โดยสิ่งนั้น
จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยยิ่งขึ้น หรือช่วยในการแก้ปัญหาพัฒนาในแต่ละด้านของ
เด็กปฐมวัย เช่น นิทานเสริมสร้างคุณธรรม - จริยธรรม เกมการศึกษารูปปั้นแบบลอยตัว เป็นต้น 
 
ความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559: 83 - 85) 
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 .1การใช้นวัตกรรมเพื อช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของครู 
1.1 ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ ปัญหาที่มักพบอยู่เสมอคือครูส่วนใหญ่ยังคงยึด

รูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยายโดยมีครูเป็นศูนย์กลางที่เน้นการพูดบรรยายถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
มากกว่าการสอนในรูปแบบอ่ืน  การสอนด้วยวิธีการแบบนี้ท าให้ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับรู้  (Passive 
Learner) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่มีความสามารถในเชิงการคิด  ประดิษฐ์สร้างสรรค์
ผลงานได้น้อย (Passive Ability) มักเป็นคนประเภทบริโภคนิยม บรรยากาศของการสอนแบบ
บรรยาย นอกจากจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายขาดความสนใจแล้ว ยังเป็นการปิดกั้นความคิด
และสติปัญญาของผู้เรียนให้อยู่ในขอบเขตจ ากัดอีกด้วย  แต่ถ้าครูผู้สอนได้ศึกษาค้นหาวิธีการหรือ
นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีบทบาทในการ
เรียนรู้มากขึ้น และเป็นฝ่ายลงมือปฏิบัติมากขึ้น (Active Learner) ก็จะท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
สามารถคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานได้มากข้ึน (Active Ability) ดังนั้นการน านวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้จึงช่วยแก้ปัญหาเรื่องวิธีการจัดการเรียนรู้ 

1.2 ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาซึ่งบางเรื่องมีรายละเอียดเนื้อหามากและบางเนื้อหาเป็น
นามธรรมยากแก่การเข้าใจ จึงจ าเป็นจะต้องน านวัตกรรมเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เช่น การใช้
ชุดการเรียนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนการ์ตูน การเรียนแบบร่วมมือ  

1.3 ปัญหาเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ในบางเนื้อหามีสื่อหรืออุปกรณ์การ
จัดการเรียนรู้เป็นจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้ เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาคิดค้นหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  และผลิตสื่อการ
จัดการเรียนรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนจึง
จะท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1การใช้นวัตกรรมเพื อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่คุณต้องการจะ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จ าเป็นที่ครูจะต้องแสวงหาหรือพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เช่น ใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี การใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับการเรียนรู้และสร้าง
ความรักท้องถิ่น           

3.1การใช้นวัตกรรมเพื อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนรู้ 
คือคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ แต่จากผลการประเมินมาตรวจสอบพบว่า
คุณภาพของผู้เรียนยังไม่ได้มาตรฐาน แม้ว่าครูจะพยายามจัดการเรียนรู้อย่างตั้งใจแล้วก็ตามท าให้
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาพยายามหาวิธีการหรือใช้นวัตกรรมมาช่วยในการบริหาร
จัดการการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น การบริหารสถานศึกษาแบบเครือข่ายความร่วมมือ การบริหาร
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบต่างๆ 
ในขณะที่ครูหรือนักวิชาการทางการศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้าหารูปแบบหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เช่น ครูใช้สื่อการเรียนรู้หรือ
รูปแบบเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาตามท่ีก าหนดไว้            
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ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
การน านวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีประโยชน์หลายประการ

ดังนี้ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546: 29)  
1. ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากบทเรียนเป็นรูปธรรม 
2. ท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนาน นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการ

เรียนการสอน 
3. ท าให้บทเรียนน่าสนใจมากขึ้น 
4. ช่วยลดเวลาในการสอนเนื่องจากการใช้นวัตกรรมจะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
 
ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

ประเภทของนวัตกรรมแบ่งออกได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 
3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559: 85-87; บัญชา จ าปารักษ์, 2555: 71-72; วาโร เพ็ง
สวัสดิ์, 2546: 28) 

 .1การแบ่งประเภทของนวัตกรรมตามขอบข่ายการจัดการศึกษา  แบ่งออกได้เป็น          
5 ประเภทดังนี้ 

1.1 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการสอนคนให้มากข้ึน เนื่องจากหลักสูตรจะต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศและของโลก นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 
หลักสูตรรายบุคคล หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ และหลักสูตรท้องถิ่น 

1.2 นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นการใช้วิธีการเชิงระบบในการปรับปรุงและคิดค้น
พัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
มากขึ้น เช่น การเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนแบบมีส่วนร่วม       
การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต การพัฒนาวิธีสอน
จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการใหม่ๆ เข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.3 นวัตกรรมสื่อการสอน อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคมท าให้นักการศึกษาพยายามน าศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มา
ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ จ านวนมากมาย ทั้งการเรียนด้วยตนเอง การเรียนเป็นกลุ่ม 
และการเรียนแบบมวลชน ตลอดจนสื่อที่ใช้เพ่ือสนับสนุนการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย  (Multimedia) ชุดการสอน (Instructional Module)        
วีดิทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Video) การเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมกับผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย 

1.4 นวัตกรรมการประเมินผล เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและท าได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการวิจัยทางการศึกษา การวิจัย
สถาบันด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการวัดผลประเมินผลของครูอาจารย์  
ในสถานศึกษา เช่น การพัฒนาคลังข้อสอบ การลงทะเบียนผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
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อินเทอร์เน็ต การใช้บัตรสมาร์ทการ์ด เพ่ือการใช้บริการของสถาบันการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การตัดเกรด        

1.5 นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา เป็นการใช้นวัตกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ระบบการจัดการฐานข้อมูลในหน่วยงานสถานศึกษาเกี่ยวกับฐานข้อมูล
นักเรียน นักศึกษา ฐานข้อมูลของครู คณาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา ฐานข้อมูลด้านการเงิน 
บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ 

2.1การแบ่งประเภทของนวัตกรรมตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง แบ่งออกได้ 2 ประเภทดังนี้ 
2.1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู เป็นรูปแบบหรือเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ

ต่างๆ และสื่ออุปกรณ์การสอนต่างๆ ที่ครูน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  เช่น การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบ
สมองเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมุติ   

2.2 นวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ส าหรับเน้นให้ผู้เรียนใช้
เพ่ือการเรียนรู้ของตนเอง เช่น ชุดการเรียนรู้ บทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึก
ปฏิบัติ ใบงาน แบบฝึก หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดเพลง ชุดเกม ชุดนิทาน ชุดค าคล้องจอง 

3.1การแบ่งประเภทนวัตกรรมตามลักษณะของนวัตกรรม แบ่งออกได้ 2 ประเภทดังนี้  
3.1 ผลิตสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษาหรือสื่อการเรียนการสอน (Product/Invention) เช่น 

บทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการสอน หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดสื่อ
ประสมวีดิทัศน์ สไลด์ประกอบเสียง เกม นิทาน นิทานการ์ตูนเพลง ใบงาน แบบฝึก ชุดฝึก ค าคล้องจอง  

3.2 เทคนิควิธีสอน รูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้  (Instructional/Model) เช่น การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน การจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็ม การจัดการเรียนรู้แบบสะตรีม เทคนิคการปรับพฤติกรรม รูปแบบการฝึกทักษะการ
ท างานกลุ่ม รูปแบบการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น 

  
การเลือกใช้นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

เมื่อครูหรือนักวิจัยวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และได้ก าหนดประเด็นที่ต้องการ
แก้ไขได้แล้ว ค าถามต่อไปคือนักวิจัยจะท าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้อย่างไร โดยนักวิจัย
จะเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาวิธีใดหรือเลือกใช้นวัตกรรมใดในการแก้ไขปัญหานั้น  หลักในการเลือก
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัยนั้น มีหลากหลายนักการศึกษาได้อธิบายไว้ดังนี้   

กิดานันท์ มลิทอง (2543: 246) ผู้สอนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงสิ่งต่างๆ 
โดยนวัตกรรมที่จะน ามาใช้นั้นมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนว่าวัสดุ  อุปกรณ์ หรือวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
มากน้อยเพียงใด 

1. นวัตกรรมนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่กับระบบหรือสภาพที่เป็นอยู่  
2. มีการวิจัยหรือกรณีศึกษาที่ยืนยันแน่นอนแล้วว่าสามารถน ามาใช้ได้ดีกว่าสภาวการณ์ที่

คล้ายคลึงกัน 
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3. นวัตกรรมนั้นมีความเก่ียวข้องกับความต้องการของผู้ใช้อย่างจริงจัง 
ทิศนา แขมมณี (2548: 417-418) ได้เสนอแนะว่า นวัตกรรมที่ครูควรเลือกใช้ในการ

แก้ปัญหาการจัดการศึกษาควรมีลักษณะดังนี้ 
1. เป็นนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อน หรือยากเกินไป ใช้ง่าย ใช้สะดวก 
2. เป็นนวัตกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแพงจนเกินไป 
3. เป็นนวัตกรรมที่ส าเร็จรูป อ านวยความสะดวกในการใช้ 
4. เป็นนวัตกรรมที่ไม่กระทบกระเทือนต่อบริบทเดิมมากนัก 
5. เป็นนวัตกรรมที่ไม่มีคนเก่ียวข้องมากนัก 
6. เป็นนวัตกรรมที่ให้ผลชัดเจน 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559: 88-91) ในการเลือกใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาส าหรับการวิจัยทาง
การศึกษาปฐมวัยนั้นควรใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 .1ความสอดคล้อง นวัตกรรมที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับปัญหาการเรียนรู้ที่ครูนักวิจัยต้องการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพดีขึ้น
หรือได้มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ การเลือกใช้นวัตกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาการเรียนรู้นี้อาจ
พิจารณาได ้4 ลักษณะดังนี้  

1.1 ปัญหาด้านความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive) ถ้าผู้เรียนมีปัญหาการเรียนรู้ที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้โดยมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้มาก และเป็นเนื้อหาที่เข้าใจได้ยาก 
นวัตกรรมที่ควรเลือกใช้เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาคือ ชุดการเรียน หรือชุดการสอน (Instructional) 
โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศูนย์การเรียน การใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคนิควิธี หรือ
รูปแบบการสอนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสรุปได้ดังภาพที่ 4.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 14.  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ 
ที่มา: พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559: 88) 

1.2 ปัญหาด้านทักษะการปฏิบัติหรือทักษะกระบวนการ (Psychomotor) ถ้าผู้เรียนมี
ปัญหาการเรียนรู้ที่ขาดทักษะการปฏิบัติหรือขาดทักษะกระบวนการ  เช่น ทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ทักษะการจัดการท างานกลุ่ม ทักษะการวางแผน ทักษะการสื่อสาร นวัตกรรมที่ควร

 
 

 
ผู้เรยีนขาดความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระ 
ทีม่ีเนื้อหาสาระมาก 
และเข้าใจได้ยาก 

ปัญหาด้านความรู้
ความเข้าใจ 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

• ชุดการเรียนหรือชุดการสอน 
• ศูนย์การเรียน 
• บทเรียนโปรแกรม 
• บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
• การใช้แหล่งเรียนรู้ 
• เทคนิควิธีหรือรูปแบบการสอนต่างๆ 

ฯลฯ 
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เลือกใช้เพ่ือการแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะการปฏิบัติคือ ชุดฝึกหรือแบบฝึกทักษะ การจัดการเรียนรู้
แบบโครงการ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ เป็นต้น ซึ่งสรุปได้ดังภาพที่ 4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 14.2 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาด้านทักษะการปฏิบัติ 

ที่มา: พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559: 89) 
 

1.3 ปัญหาด้านการคิด (Thinking) ถ้าผู้เรียนมีปัญหาการเรียนรู้ที่ขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาไม่ได้หรือตัดสินใจยังไม่ดีนวัตกรรมที่ควรเลือกใช้เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาคือการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การจัดการเรียนรู้
แบบสเต็ม การจัดการเรียนรู้แบบสตรีม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดนิทานประกอบการใช้
ค าถามของบูม  เป็นต้น ซึ่งสรุปได้ดังภาพที่ 4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 14.3 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาด้านความคิด 

ที่มา: พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559: 89) 
 
 

 
 

ผู้เรยีนขาดทักษะปฏบิัต ิ
กระบวนการ  
การจัดการ 
การวางแผน 

การท างานกลุ่ม 
 

ปัญหาด้าน 
ทักษะปฏิบัติ 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

• แบบฝึกหรือชุดฝึกทักษะ 
• การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
• การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
• การเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ 

ฯลฯ 
 

 
 

 

ผู้เรยีนขาดทักษะการคิด 
กระบวนการคดิไม่ด ี
คิดวิเคราะหไ์ม่ได ้

แก้ปัญหาไม่ได้/ไม่เป็น 
ตัดสินใจยังไม่ด/ีไม่เป็น 

ปัญหาด้าน 
ความคิด 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู ้
• แบบโครงการ 
• กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
• แบบสะเต็ม 
• แบบสะตรีม 
• ชุดนิทานประกอบการใช้ค าถามของบูม 

ฯลฯ 
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1.4 ปัญหาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective) ถ้าผู้ เรียนมีปัญหาด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะประจ าที่ไม่พึงประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกควรมีค่านิยม 
12 ประการ ดังนี้ 

1)  ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3) กตัญญูต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส 
มีความละอายเกรงกลัวบาปตามหลักของศาสนา  

12) ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
นอกจากนี้ยังมีในเรื่องคุณธรรม 8 ประการที่เด็กปฐมวัยควรมี ดังนี้  

1) ขยัน  
2) ประหยัด  
3) ซื่อสัตย์ 
4) มีวินัย  
5) สุภาพ  
6) สะอาด  
7) สามัคคี  
8) มีน้ าใจ  

นวัตกรรมที่ควรเลือกใช้เพ่ือการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือ
คุณธรรม 8 ประการของผู้ เรียนคือ  ชุดพัฒนา/กิจกรรมพัฒนา  เทคนิคการปรับพฤติกรรม 
กระบวนการสร้างความตระหนัก สถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ ชุดนิทาน รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งสรุปได้ดังภาพที่ 4.4 
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ภาพที 14.4 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาด้านคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
ที่มา: พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559: 90) 

 
2.1ความสะดวก เนื่องจากครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการใช้นวัตกรรมเพ่ือการจัด

การศึกษาและการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้น
จากการใช้นวัตกรรม การเลือกใช้นวัตกรรมจึงขึ้นอยู่กับครูผู้สอนและผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้นในการ
เลือกใช้นวัตกรรมจึงต้องค านึงถึงความสะดวกในการใช้ที่สามารถใช้ได้ง่าย ไม่มีความสลับซับซ้อนและ
ยากจนเกินไป ครูสามารถผลิตและใช้ได้ด้วยตนเองหรือผู้เรียนสามารถใช้เพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วย      

3.1ความเหมาะสม เนื่องจากนวัตกรรมมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทอาจมีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ขนาดของห้องเรียน และวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน นวัตกรรมบาง
ประเภทเหมาะกับผู้เรียนในระดับปฐมวัย  บางประเภทเหมาะกับห้องเรียนขนาดเล็ก ดังนั้นการ
เลือกใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จึงควรค านึงถึงระดับวัยของผู้ เรียน  ขนาดของห้องเรียน          
หรือจ านวนผู้เรียนในแต่ละห้อง รวมทั้งวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 

4.1ความเป็นประโยชน์ จุดมุ่งหมายส าคัญของการสร้างนวัตกรรมก็เพ่ือให้ครูสามารถ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีมีคุณภาพ
มากขึ้น รวมทั้งครูได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น นวัตกรรมที่
เลือกมาใช้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและผู้เรียน ดังนั้นในการเลือกใช้นวัตกรรมเพ่ือจัดการเรียนรู้
หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาจึงควรค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับครูผู้สอนและผู้เรียน 

5.1ความเป็นไปได้ นอกจากจะค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก่อนการตัดสินใจ
เลือกใช้นวัตกรรมจะต้องพิจารณาถึงโอกาสของการน าไปใช้ว่า นวัตกรรมนั้นสามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง มีโอกาสประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้จริง 

6.1ความน่าเชื อถือ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ต้องใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆ ช่วยใน
การด าเนินการและสนับสนุนส่งเสริมด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ต้องมีการลงทุนทั้งงบประมาณ 

 
 
 
 

ค่านิยม 12 ประการ 
คุณธรรม 8 ประการ 
คุณธรรม จรยิธรรม 

ปัญหาด้าน 
คุณลักษะอนั 
พึ งประสงค์ 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

• ชุดพัฒนา/กิจกรรมพัฒนา 
• เทคนิคการปรับพฤติกรรม 
• กระบวนการสร้างความตระหนัก 
• สถานการณ์จ าลอง  
• การแสดงบทบาทสมมติ 
• ชุดนิทาน 
• รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

ฯลฯ 
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อาคารสถานที่ ก าลังสติปัญญา ก าลังกาย และจิตใจของครูและผู้เรียน การใช้นวัตกรรมในบางครั้งก็
จะต้องลงทุนเพ่ือผลิต ติดตั้ง และน ามาใช้ ดังนั้นนวัตกรรมที่จะน ามาใช้จะต้องให้ความเชื่อมั่นได้ว่า 
เมื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้แล้วจะเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้จริง การที่จะยืนยันและ
สร้างความเชื่อมั่นได้เช่นนี้ นวัตกรรมที่ครูจะเลือกใช้จึงควรผ่านกระบวนการพัฒนาด้วยกระบวนการ 
วิจัยที่มีผลการวิจัยหรือผลการประเมินประสิทธิภาพยืนยัน ซึ่งจะท าให้มีความน่าเชื่อถือที่จะน ามาใช้ 
ดังนั้นการเลือกใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จึงต้องค านึงถึงความน่าเชื่อถือของนวัตกรรมที่มีข้อมูล
เชิงประจักษ์จากการวิจัยหรือการประเมินพิจารณาประกอบด้วย 

จากการทบทวนเอกสารข้างต้นนั้นการเลือกใช้นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยที่ดีนั้นควร
มีความสอดคล้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา ความเหมาะสมกับสภาพปัญหาปัจจุบัน ความ
เป็นไปได้ที่จะประสบผลส าเร็จหลังใช้นวัตกรรม วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ควรหาได้ง่าย มีราคาไม่แพง ใช้ง่าย
ไม่ซับซ้อน มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเมื่อน านวัตกรรมมาใช้แล้วจะเกิดประโยชน์
และช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้านหรือด้านใดด้านหนึ่งได้ 
 
กระบวนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

กระบวนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมีขั้นตอนในการสร้างดังต่อไปนี้ (วาโร    
เพ็งสวัสดิ์, 2546: 29-30; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559: 96-97) 

 .1ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อครูผู้สอนได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนแล้ว ครูผู้สอนจะต้องตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่
เด็กซ่ึงก็คือการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นั่นเอง 

2.1ก าหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ เมื่อได้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้
ชัดเจนแล้ว ครูผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน เพ่ือน ามาก าหนดกรอบความคิดของกระบวนการเรียนรู้และเพ่ือ
จัดสร้างเป็นต้นแบบนวัตกรรมข้ึนใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 

3.1สร้างต้นแบบนวัตกรรม เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะเลือกจัดท านวัตกรรมชนิดใด ครูผู้สอน
ต้องศึกษาวิธีการท านวัตกรรมชนิดนั้นๆ อย่างลึกซึ้งและสร้างนวัตกรรมนั้นขึ้นมา 

4.1ทดลองใช้นวัตกรรม การทดลองใช้นวัตกรรมเพ่ือหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมซึ่ง
วิธีการหาประสิทธิภาพมีดังนี้ 

4.1 การทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง โดยเลือกเด็กค่อนข้างอ่อนมา 1 คน ให้ศึกษานวัตกรรม
และตอบค าถามตามท่ีก าหนดไว้ ครูผู้สอนจะบันทึกค าตอบและเหตุผลที่เด็กตอบไม่ถูก แล้วน าข้อมูลนี้
ไปประกอบการปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมต่อไป 

4.2 ทดลองกับกลุ่มเล็ก โดยเลือกเด็กประมาณ 6-10 คน คละผู้เรียนที่เก่งและอ่อนให้
ท าแบบทดสอบก่อนใช้นวัตกรรม จากนั้นจึงทดลองใช้นวัตกรรม ถ้าเด็กพบข้อบกพร่องของนวัตกรรม
นั้นๆ ก็จะท าเครื่องหมายไว้ส าหรับอภิปรายกับครูภายหลังที่ศึกษานวัตกรรมนั้นๆ จบแล้วให้เด็กท า
แบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือดูความก้าวหน้าหลังจากใช้นวัตกรรม การทดลองขั้นนี้จะบันทึกเวลาที่ใช้
เรียนนวัตกรรมนั้นๆ ด้วยเพื่อจะได้ทราบเวลาที่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้จริง 
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4.3 การทดลองภาคสนาม โดยทดลองกับผู้เรียนประมาณ 40-100 คน คละผู้เรียนทั้ง
เก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้เด็กท าแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นจึงน านวัตกรรมไปทดลองใช้เมื่อ
เสร็จสิ้นแล้วจะท าการทดสอบหลังเรียน แล้วน าผลสัมฤทธิ์ที่ได้ไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยใช้สูตร 1E / 2E  
 
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยในส่วนของการใช้การจัดการเรียนเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งจ าเป็นต้องหาคุณภาพของนวัตกรรมที่ใช้โดยเรียกว่า เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
คือ ระดับประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้  เป็นระดับที่ผู้วิจัยหรือผู้ผลิต
นวัตกรรมพึงพอใจว่าถ้าหากนวัตกรรมมีประสิทธิภาพระดับที่ก าหนดแล้ว ก็มีคุณค่าพอที่จะน าไปใช้ได้ 
และคุ้มค่าแก่การลงทุนผลิตออกมา การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได้โดยการประเมินผล
พฤติกรรมเด็ก 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์)
ดังนี้ (ชวลิต ชูก าแพง, 2553: 131-133; วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546: 42-46) 

 .1ประเมินพฤติกรรมต่อเนื องหรือประสิทธิภาพของกระบวนการ  (Transitional 
behavior หรือ 1E ) เป็นค่าที่บ่งบอกการจัดการเรียนรู้นั้นสามารถพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องหรือภายในกิจกรรมที่ก าหนดให้ โดยมีการเก็บข้อมูลของผลการเรียนรู้ซึ่งสามารถสะท้อนให้
เห็นถึงพัฒนาการของเด็กได้ โดยทั่วไปมักจะค านวณจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบย่อย 
คะแนนจากพฤติกรรมการเรียน คะแนนจากกิจกรรมการเข้ากลุ่ม หรือคะแนนงานที่มอบหมายและ
อ่ืนๆ ที่ผู้สอนก าหนดไว้ซึ่งค านวณได้จากสูตร 

  100
A
N

X

E1 


 

  เมื่อ  1E  แทน สื่อประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   X  แทน ผลรวมคะแนนของแบบฝึกหัดหรืองาน 

   A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชิ้นรวมกัน 
   N  แทน จ านวนผู้เรียน 
 

2.1ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้ายหรือประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Terminal behavior 
หรือ 2E ) เป็นค่าที่บ่งบอกว่าการจัดการเรียนรู้นั้นส่งผลให้เด็กเกิดผลสัมฤทธิ์ได้หรือไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในการจัดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ซึ่งค านวณจากคะแนนที่
ได้จากการท าแบบทดสอบวัดการเรียน (ทดสอบหลังเรียน) ของเด็กทุกคน ซึ่งค านวณได้จากสูตร 
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  100
B
N

Y

E 2 


 

  เมื่อ  2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
   Y  แทน ผลรวมคะแนนของผลลัพธ์หลังเรียน 

   B  แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
   N  แทน จ านวนผู้เรียน 

 
การก าหนดค่าประสิทธิภาพ 21/EE มีค่าเท่าใดนั้นผู้สอนหรือผู้วิจัยจะเป็นผู้พิจารณา โดย

ปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้และความจ ามักจะตั้งค่าไว้ที่ 80/80, 85/85, และ 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็น
ทักษะอาจตั้งไว้ต่ ากว่านี้ เช่น 75/75 

ในเกณฑ์การหาประสิทธิภาพนวัตกรรมนั้น 21/EE  เช่น 90/90 มีความหมายดังนี้ 
90 ตัวแรก หมายความว่า เมื่อเรียนจากนวัตกรรมแล้ว ผู้เรียนหรือเด็กจะสามารถท า

แบบฝึกหัดหรืองานได้ผลเฉลี่ย 90% หรือร้อยละ 90 
90 ตัวหลัง หมายความว่า ผู้เรียนหรือเด็กท าการสอบหลังใช้นวัตกรรมได้ผลเฉลี่ย 

90% หรือร้อยละ 90 
เกณฑ์การยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของนวัตกรรมมี 3 ระดับดังนี้ 

1) สูงกว่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้มีค่าเกิน 2.5% 
2) เท่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ไม่เกิน 2.5% 
3) ต่ ากว่าเกณฑ์แต่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพเมื่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่ ากว่า

เกณฑ์แต่ไม่เกิน 2.5% 

ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้น าชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการรู้ค่าจ านวนไปทดลองกับเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 15 คน โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ 80/80 ผลการทดสอบ        
ดังตารางที่ 4.1 จงหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีสร้างขึ้น 
ตารางที 14.  คะแนนการท ากิจกรรมจากชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวัย 
 

คนที  
คะแนนกิจกรรม1( 1E ) คะแนนหลังเรียน1 

( E )1(40) กิจกรรมที 1  

( 5) 
กิจกรรมที 12 

( 0) 
กิจกรรมที 13 

( 5) 
กิจกรรมที 14 

( 0) 
1 10 9 14 9 34 
2 12 8 13 7 35 
3 14 7 12 8 34 
4 10 8 14 7 30 
5 9 5 14 8 32 
6 14 6 12 7 33 
7 13 8 10 9 32 
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ตารางที 14.  คะแนนการท ากิจกรรมจากชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการรู้ค่าจ านวนของเด็ก
ปฐมวัย (ต่อ) 
 

คนที  
คะแนนกิจกรรม1( 1E ) คะแนนหลังเรียน1 

( E )1(40) กิจกรรมที 1  

( 5) 
กิจกรรมที 12 

( 0) 
กิจกรรมที 13 

( 5) 
กิจกรรมที 14 

( 0) 
8 10 7 10 9 33 
9 12 8 12 9 31 
10 14 7 14 7 30 
11 11 9 14 7 33 
12 12 9 14 8 32 
13 10 7 12 7 30 
14 13 8 13 6 34 
15 15 9 14 9 36 
 179 115 192 117 489 รวม 603 

 
วิธีท า 

จากสูตร  100
A
N

X

E1 


   

  

แทนค่า    100
50
15
603

E1   

         40.80  
 

จากสูตร  100
B
N

Y

E 2 


 

 

แทนค่า  100
40
15
489

E 2   

      50.81  
   

แปลความว่า ผลการประเมินชุดกิจกรรมเกมการศึกษาได้ค่าร้อยละ 80.40 ส่วนผลการ
ประเมินหลังเรียนได้ค่าร้อยละ 81.50 ซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ 80 และ 80 ตามล าดับ ดังนั้นผลการ
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ประเมินประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเกมการศึกษานี้เท่ากับ 80.40/81.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
นับว่าชุดกิจกรรมเกมการศึกษานี้มีประสิทธิภาพ 

3.1ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index) เป็นค่าที่แสดงอัตราการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าขึ้น
จากพ้ืนฐานความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วหลังจากที่ผู้เรียนจากการวัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมนั้นๆ ซึ่ง
ค านวณได้หลายสูตรแต่นิยมใช้เป็นวิธีการหาค่า E.I. ด้วยวิธีการของกูดแมน (Goodman) เฟรสเซอร์ 
(Fletchers) และชไนเดอร์ (Schneider) ดังนี้ 
 
ดัชนีประสิทธิผล = คะแนนรวมจากแบบทดสอบหลังเรียน – คะแนนรวมจากแบบทดสอบก่อนเรียน 
      ผลคูณของคะแนนเต็มกับจ านวนคน – คะแนนรวมจากแบบทดสอบก่อนเรียน 

  
ข้อพิจารณา 

1) ค่าดัชนีประสิทธิผล ไม่ได้แปลว่ามีความรู้เพ่ิมขึ้นเพราะคะแนนอยู่ในมาตราอันตรภาค 
(Interval Scale) ซึ่งไม่ศูนย์แท้มีแต่ศูนย์สมมุติ จึงกล่าวอ้างได้เพียงว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไร 

2) ค่าดัชนีประสิทธิผลระหว่างกลุ่มไม่ได้แปลว่ากลุ่มท่ีมีค่า E.I. สูงกว่าจะมีคุณภาพการ
เรียนการสอนสูงกว่ากลุ่มใดมีค่า E.I. ต่ า ใช้พิจารณาเฉพาะกลุ่มว่าโดยเฉลี่ยก่อนเรียนเด็กมีคะแนน
มากอยู่แล้ว หลังเรียนจึงได้คะแนนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยหรือเกือบจะได้คะแนนเต็มมักจะเป็นลักษณะของ
เด็กกลุ่มเก่ง ส่วนค่า E.I. สูงๆ แสดงว่าคะแนนก่อนเรียนมีน้อยหลังเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้นมาก จึงเป็น
สิ่งที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าดีกว่ากลุ่มที่ได้ค่า E.I. น้อย 

3) การทดสอบสมมุติฐานด้วย T-test (Dependent Samples) กับการหาค่า E.I. 
อาศัยข้อมูลจากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนเช่นเดียวกัน  ดังนั้นในงานวิจัยควรเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง  
 
บทสรุป 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรือการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยนั้นมีจุดเน้นที่
ต้องการพัฒนางานและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเป็นส าคัญ ดังนั้นผู้บริหารและ
ครูผู้สอนจึงควรน าแนวคิดใหม่มาท าการออกแบบการสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบมีกระบวนการและ
ขั้นตอนซึ่งเรียกว่า “นวัตกรรม” เพ่ือใช้ในพัฒนาการเรียนการสอนช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ง่ายขึ้น 
สนใจการเรียนมากข้ึน มีบรรยากาศในการเรียนที่ดีขึ้น 

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือแบ่งตาม
ขอบข่ายการจัดการศึกษาได้ 5 ปะเภท ได้แก่ นวัตกรรมด้านหลักสูตร นวัตกรรมด้านการจัดการเรียน
การสอน นวัตกรรมสื่อการสอน นวัตกรรมการประเมินผล นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา แบ่ง
ตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงได้ 2 ประเภท ได้แก่ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู นวัตกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน แบ่งตามลักษณะของนวัตกรรมได้ 2 ประเภท ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษาหรือ
สื่อการเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอน รูปแบบ หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากนวัตกรรมมี
หลากหลายประเภท ดังนั้นก่อนจะน านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนหรือผู้วิจัย
ต้องพิจารณาเอาเฉพาะนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันในห้องเรียนของตนเท่านั้นมาใช้ เพ่ือให้
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เหมาะกับการแก้ไขหรือพัฒนาเด็กปฐมวัย และกระบวนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยนั้น
จะเป็นตัวบ่งชี้ว่านวัตกรรมนั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เช่น มีการก าหนดจุดประสงค์ ก าหนดกรอบ
แนวคิด สร้างต้นแบบ และท าการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ภาคสนาม และมีการหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยใช้สูตร 1E / 2E จึงจะถือได้ว่านวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัยที่สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ 
  
แบบฝึกหัดท้ายบท 
 1. จงอธิบายความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
 2. นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญอย่างไร 
 3. ให้นักศึกษาก าหนดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยมา 1 ชิ้น พร้อมบอกเหตุผลที่
เลือก 
 4. จากข้อ 3 นักศึกษาท าการอธิบายขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมอย่างละเอียด 
 5. ให้นักศึกษาหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมชุดกิจกรรมการเล่านิทานส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 ซึ่งหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเล่านิทานแล้วมีคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนจากชุดกิจกรรม
การเล่านิทาน ดังตารางที่ก าหนดให้ พร้อมแสดงวิธีท า 
 

คนที  
คะแนนกิจกรรม1( 1E ) คะแนนหลังเรียน1 

( E )1(40) กิจกรรมที 1  

( 0) 
กิจกรรมที 12 

( 0) 
กิจกรรมที 13 

( 0) 
กิจกรรมที 14 

( 0) 
1 8 9 10 10 35 
2 8 8 10 8 36 
3 10 10 10 10 37 
4 8 10 8 10 33 
5 8 10 9 9 34 
6 9 9 9 10 30 
7 10 9 8 9 33 
8 8 10 9 9 34 
9 8 9 9 8 31 
10 9 9 10 9 33 

     
รวม  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที 15 
การออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
2. จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
3. ลักษณะของการออกแบบการวิจัยที่ดีทางการศึกษาปฐมวัย 
4. ประเภทของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
5. การก าหนดแบบแผนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
6. วิธีการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
7. การเขียนโครงร่างการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
8. ส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. บอกความหมายของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
2. บอกจุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
3. บอกลักษณะของการวิจัยที่ดีและจ าแนกประเภทของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา

ปฐมวัยได้ 
4. อธิบายแบบแผนการวิจัยและเลือกแบบแผนการวิจัยที่เหมาะสมกับการวิจัยทางการศึกษา

ปฐมวัยได้ 
5. อธิบายแผนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
6. บอกองค์ประกอบของโครงร่างการวิจัยและเขียนโครงร่างการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. วิธีการสอน 

1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ปฐมวัย 
2.2 ผู้สอนอธิบายเนื้อหาและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประจ าบทประกอบการสอนด้วย 

Microsoft Power Point ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความหมาย จุดมุ่งหมาย ลักษณะ ประเภทของการ
ออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การก าหนดแบบแผนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย และ
วิธีการวางแผนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
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2.3 ผู้สอนอธิบายถึงการเขียนโครงร่างและส่วนประกอบของการวิจัยทางการศึกษา
ปฐมวัยพร้อมยกตัวอย่างประกอบแล้วให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง 

2.4 ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียนโครงร่างการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเป็น
รายบุคคลและสุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพ่ือนสมาชิกฟัง ตอบค าถาม อภิปราย และเสนอแนะ
ร่วมกัน 

2.4 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นความคิดความเข้าใจ และอธิบายเพ่ิมเติมในเนื้อหาประเด็นที่
นักศึกษาสงสัยต้องการขยายความรู้ให้เข้าใจมากข้ึน 

2.5 ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เก่ียวกับการวางแผนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
2.6 ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
สื อประกอบการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 5 การออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
2. Power Point Presentation 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตการตอบค าถาม และการซักถามในชั้นเรียน 
2. สังเกตการอภิปรายร่วมกันขณะท ากิจกรรม 
3. สังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที 15 
การออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

 
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยมีกระบวนการค้นคว้าหาความรู้หรือความจริงหลากหลายวิธี 

แต่ในการด าเนินการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยในทุกครั้งนั้น จ าเป็นต้องมีการวางแผนการวิจัยซึ่งถือได้
ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะแผนการวิจัยถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกทิศทางการท าวิจัย
การศึกษาปฐมวัยให้ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากปัญหา อุปสรรค และสามารถบรรลุ
ความมุ่งหมายของการวิจัยได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องท าแผนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยก่อนการลงมือ
ปฏิบัติท าการวิจัยทุกครั้ง 
 
ความหมายของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

วสันต์ ทองไทย (ม.ม.ป.) ได้ให้ความหมายการออกแบบวิจัย คือ เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดแนวทางเพ่ือหาค าตอบของค าถามการวิจัยให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งในการออกแบบการ
วิจัยผู้วิจัยต้องค านึงถึงค าถามการวิจัยความรู้ความสามารถของผู้วิจัย เพ่ือให้การออกแบบการวิจัยมี
ความชัดเจน ทั้งในด้านการก าหนดแหล่งข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส และชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ (ม.ป.ป) ได้ให้ความหมายของการออกแบบการ
วิจัยว่าเป็นการวางแผนการวิจัยให้ครอบคลุมโครงการที่จะท าการวิจัยทั้งหมด และก าหนดโครงสร้าง
ของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านั้นกับการก าหนดยุทธวิธี 
และเพ่ือที่จะได้มาซึ่งค าตอบที่ประสงค์จะทราบจากการวิจัย 

พร้อมภัค บึงบัว (ม.ป.ป) การออกแบบการวิจัย คือ การก าหนดรายละเอียดของแผนการ 
ปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเปรียบเสมือนลายแทงน าไปสู่ขุมทรัพย์ ช่วยก าหนดเทคนิควิธีที่จะให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบของปัญหาการวิจัยหรือข้อพิสูจน์สมมุติฐานการวิจัย 

ธีรวุฒิ เอกะกุล (2542: 59) กล่าวว่า การออกแบบการวิจัยเป็นแผนการที่ก าหนดไว้ของผู้วิจัย 
ที่แสดงถึงลักษณะวิธีการวิจัยเพ่ือจะได้ด าเนินการเรื่องนั้นๆ อย่างมีแบบแผน และสอดคล้องกับปัญหา 
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้มากที่สุด 

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2543: 118) กล่าวว่า การวิจัยหรือแบบแผนการวิจัยเป็นแผนงานแสดง
แนวทางวิธีการที่มีระบบ มีข้ันตอนในการแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้ค าตอบปัญหาที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2547: 126) กล่าวว่า การออกแบบวิจัย หมายถึง การก าหนดกรอบวิจัยที่
เกี่ยวกับโครงสร้าง รูปแบบการวิจัย ขอบเขตการวิจัย และด าเนินการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่
เหมาะสมกับปัญหาการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์ (2549: 24) กล่าวว่า การออกแบบการวิจัย 
เป็นการวางโครงสร้างหรือกรอบการวิจัยครอบคลุมตั้งแต่การก าหนดปัญหาวิจัย การวางตัวแปร การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (การท าพิมพ์เขียวการวิจัย) 

มณีญา สุราช (2559: 178) กล่าวว่า การออกแบบวิจัย หมายถึง กระบวนการวางแผนการ
ด าเนินการวิจัยที่มีระบบ และมีขั้นตอนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการในการตอบปัญหาการวิจัยตาม
จุดประสงค์/สมมติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือ 
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ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การออกแบบแผนการวิจัยนั้น
จะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปตามประเภทของการวิจัย แต่หลักการใหญ่ๆ ที่ส าคัญยังเหมือนกัน 

เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger, 1986: 279) ให้ความหมายของแบบการวิจัยว่า หมายถึง แผนการ 
โครงสร้างและกลวิธีเพ่ือที่จะค้นหาค าตอบของค าถามหรือปัญหาการวิจัย แผนการนี้เป็นแผนการวิจัย
ที่สมบูรณ์ซึ่งประกอบไปด้วยแบบร่างตั้งแต่สมมุติฐานจนกระทั่งถึงวิธีการวิเคราะห์ 

เคิร์ก (Kirk, 1982: 1) กล่าวถึงแบบการวิจัยเชิงทดลองว่า เป็นแผนในการก าหนดตัวอย่างเข้า
รับเงื่อนไขการทดลองและใช้สถิติท่ีเหมาะสม 

ไทเยอร์ (Thyer, 1993, cited in Kumar, 1999) การออกแบบวิจัยเป็นโครงการหรือแผน
แสดงรายการที่จะบอกว่าการศึกษาวิจัยนั้นๆ จะท าให้ส าเร็จได้อย่างไร ซึ่งได้แก่ การนิยามตัวแปรเชิง
ปฏิบัติการ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่สนใจจะศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิธีการวิเคราะห์ผลการวิจัย 

คิวมาร์ (Kumar, 1999) การออกแบบวิจัยเป็นกระบวนการที่ก าหนดขึ้นโดยนักวิจัยเพ่ือที่จะ
ตอบค าถามการวิจัยอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ แม่นย า และด้วยความประหยัด 

เบิร์ด และโกว์ (Burns & Grove, 2005) การออกแบบวิจัยเป็นแผนการที่สร้างขึ้นส าหรับการ
ศึกษาวิจัยที่มีการควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของผลการวิจัย ซึ่งแผนการวิจัยจะไปชี้
แนวทางให้แก่ผู้ท าวิจัยในเรื่องการวางแผนการวิจัย และการน าแผนการวิจัยไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ตั้งไว้ 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นผู้เขียนสรุปได้ว่า การออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานในการวางแผนการออกแบบการวิจัยอย่างมีระบบ 
โดยการวิจัยนั้นจะมีการก าหนดหัวข้อปัญหาหรือเรื่องที่จะท าการวิจัยแล้วจึงท าการออกแบบวาง
แผนการวิจัยโดยก าหนดรายละเอียดของการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ว่าจะมีการปฏิบัติอย่างไร 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการวิจัย ในขณะเดียวกันการออกแบบการวิจัยที่ดีนั้นเท่ากับการท างานที่ส าเร็จ
ไปแล้วอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ดังนั้นเพ่ือให้การออกแบบการวิจัยเป็นแผนที่ดีมีประสิทธิภาพจะต้อง
ค านึงถึงสิ่งส าคัญได้แก่ เวลา เงิน ก าลังคน และความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้เสมอ 

 
จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ม.ป.ป) ในการออกแบบการวิจัยมีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญคือ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ตอบปัญหาให้ครบถ้วนประเด็นในแง่มุมต่างๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ เช่น เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่เป็นเป้าหมายได้ทุกตัวแปร ความต้องการของการ
วัดได้อย่างถูกต้อง และเมื่อน ามาวิเคราะห์เพ่ือวิจัยสามารถหาข้อสรุปได้อย่างถูกต้องไม่มีข้อบกพร่อง
ใดๆ ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ที่ดีกว่าข้อสรุปที่ผู้วิจัยได้รายงานไว้ หากเป็นการวิจัยเชิงอธิบายผู้วิจัยจะต้อง
พยายามควบคุมมิให้การผันแปรของตัวแปรอ่ืนๆ มีผลกระทบต่อข้อสรุปของการวิจัย ดังนั้นเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัย (เชิงอธิบาย) ผู้วิจัยต้องพยายามดังนี้  

1. ท าให้ตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์มีความผันแปรมากที่สุด 
2. ตัวแปรอื่นท่ีเกี่ยวข้องแต่ไม่เป็นจุดสนใจผันแปรน้อยที่สุด 
3. ท าการวัดให้ถูกต้อง 
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บุญพิชชา จิตต์ภักดี (ม.ป.ป) อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการออกแบบวิจัยไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือหาค าตอบของปัญหาการวิจัยได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง (Validity) เป็นปรนัย

(Objectivity) และประหยัด (Economy) เพราะถ้าหากการออกแบบวิจัยได้กระท าโดยความ
ระมัดระวังบนฐานของกฎ ทฤษฎี และประสบการณ์ รวมทั้งได้ก าหนดแบบแผนการวิจัยอย่าง      
รอบครอบตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จะท าให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องมีความเป็นปรนัยและแม่นย า
ตามต้องการ 

2. เพ่ือควบคุมความแปรปรวนในการวิจัยที่เป็นผลมาจากตัวแปรภายนอก 
3. เพ่ือให้การวัดของตัวแปรถูกต้องแม่นย า เนื่องจากว่าถ้าผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรให้นิยาม

เชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบัติการ และเลือกวิธีการทางสถิติไว้อย่างเหมาะสมในขั้นตอนของการ
ออกแบบการวิจัยแล้ว ก็จะท าให้วัดตัวแปรแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

4. เพ่ือให้การวิจัยด าเนินการอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนของกระบวนการ 
การวิจัย จึงได้ก าหนดแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ที่ไหน อย่างไร และเมื่อใด นอกจากนี้ยังสามารถ
ตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการวิจัยได้ 

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546: 47) กล่าวว่า การออกแบบวิจัย (Research Design หมายถึง แผน 
(Plan) โครงสร้าง (Structure) และยุทธวิธี (strategy) ในการศึกษาค้นคว้าโดยมีจุดมุ่งหมายสอง
ประการคือ ประการแรกเพ่ือให้ได้ค าตอบต่อปัญหาที่ท าการวิจัยอย่างถูกต้องแม่นย าเป็นปรนัยและ
ด้วยวิธีที่ประหยัดที่สุด และประการที่สองเพ่ือควบคุมหรือขจัดอิทธิพลของตัวแปรเกินหรือตัวแปร
แทรกซ้อนที่ส่งผลรบกวนต่อการทดลองที่ท าให้ผลการวัดค่าตัวแปรคาดเคลื่ อนไป ผลจากการ
ออกแบบการวิจัยท าให้ได้ตัวแบบที่เรียกว่า "แบบการวิจัย" ซึ่งเป็นประดุจพิมพ์เขียวของการวิจัย 

พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2556: 153) ได้กล่าวถึงการออกแบบวิจัยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 
1. เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องตรงต่อค าถามของการวิจัยอย่างประหยัด เนื่องจากการ

ออกแบบการวิจัยนั้นเป็นการวางโครงสร้างของการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการ
วิจัย ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ชี้แจงให้เห็นว่าจะต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหน จากแหล่งใด กระท ากับตัวแปรอย่างไร ใช้สถิติชนิดใดในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนแนวทางในการลงข้อสรุปจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. เพ่ือควบคุมความแปรปรวน ความแปรปรวนในที่นี้หมายถึง ความแปรปรวนของ     
ตัวแปรตาม การควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรตามก็เพ่ือให้ความแปรปรวนในตัวแปรตามเป็นผล
มาจากตัวแปรอิสระอย่างแท้จริง 

จากนิยามของนักวิชาการที่กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา
ปฐมวัย ผู้เขียนสรุปได้ว่า การออกแบบการวิจัยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ  เพ่ือให้ได้ค าตอบของค าถาม
การวิจัยที่ถูกต้องตรงตามค าถามการวิจัยที่ก าหนด มีความเที่ยงตรงแม่นย าน่าเชื่อถือพร้ อมควบคุม
ความคลาดเคลื่อนที่ส่งผลต่อการวิจัยให้ได้มากที่สุด เช่น ควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรในการ
วิจัยโดยก าหนดวิธีการศึกษาให้ครอบคลุมขอบข่ายของปัญหาการวิจัยให้มากที่สุด การควบคุมอิทธิพล
ของสิ่งต่างๆ ที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของการวิจัยจะส่งผลต่อการวิจัยให้ได้มากที่สุ ด และการลดความ
ผิดพลาดคาดเคลื่อนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ในขณะเดียวกันก็เพ่ือให้วิธีการด าเนินการวิจัยมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่ส่งผลต่อความถูกต้องแม่นย าในการหาค าตอบของค าถามการวิจัยให้
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มากที่สุด ทั้งการก าหนดแหล่งข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ลักษณะของการออกแบบการวิจัยที ดีทางการศึกษาปฐมวัย 

วสันต์ ทองไทย (ม.ป.ป: 149) ได้กล่าวถึง การออกแบบการวิจัยที่ดีควรมีลักษณะที่ส าคัญคือ 
ปราศจากความล าเอียง การออกแบบการวิจัยที่ดีต้องปราศจากอคติหรือความล าเอียงใดๆ ที่จะท าให้
การได้มาซึ่งข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลมีความผิดพลาดได้ เช่น ความล าเอียงของผู้วิจัยที่มีต่อกลุ่ม
ตัวอย่างหรืองานวิจัยความล าเอียงในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ความล าเอียงในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือน าไปสู่การตอบปัญหาการวิจัยได้ตรงตามที่ผู้วิจัยหรือผู้ก าหนดให้ท าวิจัยต้องการ ปราศจากความ
สับสน ความสับสนในที่นี้หมายถึง ความสับสนในขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการก าหนด
แหล่งข้อมูล การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

หากเป็นการวิจัยเชิงทดลอง การออกแบบการวิจัยนั้นต้องปราศจากความสับสน จากความ
แปรปรวนของข้อมูลหรือตัวแปรตามอันเกิดจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรแทรกซ้อนหลายตัวจนแยก
ไม่ออก ท าให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรใดเป็นสาเหตุของความแปรปรวนในตัวแปรตาม ดังนั้นแบบ
การวิจัยที่ดีจะต้องช่วยขจัดความคลาดเคลื่อน หรือตัวแปรแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุของความสับสนใน
การออกแบบการวิจัยได้ 

วิวสมาร์ (Wiersma, 1991: 94-95) ลักษณะของการออกแบบการวิจัยที่ดีที่น ามาใช้ในการ
วิจัยที่มีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาจากลักษณะ 4 ประการดังนี้ 

1. ปราศจากความอคติ (Freedom from Bias) การออกแบบการวิจัยจะต้องท าให้ข้อมูล
ที่ได้และการวิเคราะห์ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่น และ
สามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ต่อปัญหาการวิจัยได้อย่างชัดเจน 

2. ปราศจากความสับสน (Freedom of Confounding) การออกแบบการวิจัยจะต้อง
ช่วยขจัดตัวแปรแทรกซ้อนที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดความแปรปรวนในตัวแปรตาม เพราะฉะนั้นจะท าให้
ไม่สามารถจ าแนกได้ว่าตัวแปรใดเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความแปรปรวนในตัวแปรตาม 

3. สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ (Control of Extraneous Variables) การ
ออกแบบการวิจัยจะต้องสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนโดยการท าให้เป็นตัวคงที่หรือก าจัดออก
จากสถานการณ์โดยให้เหลือเพียงแต่ผลการวิจัยที่เนื่องมาจากตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
เท่านั้น 

4. มีการเลือกใช้สถิติที่ถูกต้องในการทดสอบสมมติฐาน (Statistical Precision for 
Testing Hypothesis) การออกแบบการวิจัยที่ดีจะต้องเลือกใช้สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวแปรที่ศึกษา 

จากข้อมูลข้างต้นการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยที่ดี  สรุปได้ว่า ผู้วิจัย
จ าเป็นต้องปราศจากความล าเอียงหรืออคติในการเก็บข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล และนักวิ จัย
จะต้องมีการควบคุมตัวแปรที่ชัดเจนไม่สับสนในขั้นตอนการด าเนินการวิจัย มีการเลือกใช้สถิติที่
เหมาะสมกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้เพราะสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนได้  
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ประเภทของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
ในการออกแบบการวิจัยสามารถจ าแนกเป็น 3 ประเภทดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544: 149-150) 

1. การออกแบบการวัดค่าตัวแปร (Measurement Design) เป็นการก าหนดวิธีการวัด
ค่าการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปรโดยมีล าดับขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวัดค่าตัวแปร 
1.2 ก าหนดโครงสร้างและค านิยามของค่าตัวแปรแต่ละตัวที่ต้องการวัดให้ชัดเจน 
1.3 ก าหนดระดับการวัดของข้อมูลโดยการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปร 
1.4 ตรวจสอบคุณภาพที่จ าเป็นต้องมีของเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปรได้แก่ความ

เที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) 
1.5 ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
1.6 ก าหนดรูปแบบวิธีวัดค่าตัวแปรหรือการควบคุมตัวแปรเกินโดยวิธีการสุ่มการน ามา

เป็นตัวแปรที่ศึกษาการจัดสถานการณ์ให้คงที่หรือการควบคุมด้วยวิธีการทางสถิติ 
2. การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling Assignment) เป็นการด าเนินการ 

เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรในการน ามาศึกษาโดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดังนี้ 

2.1 ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นการก าหนดขอบเขตและเลือกวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีที่จะศึกษา อาจจะใช้วิธีการสุ่มโดยใช้ความน่าจะ
เป็นที่ให้โอกาสแก่ทุกๆ หน่วยของประชากรที่มีโอกาสที่จะได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง หรือถ้ามี
ข้อจ ากัดบางประการในการวิจัยอาจจะมีการเลือกใช้วิธีการสุ่ม (Sampling) หรือการเลือกกลุ่มที่
เฉพาะเจาะจงมาศึกษาโดยไม่ใช้หลักการของความน่าจะเป็น 

2.2 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เป็นการก าหนดขนาด/จ านวนของ
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรอย่างเหมาะสมและมีความเป็นไปได้โดยการใช้สูตรการค านวณหรือตารางเลขสุ่ม 

3. การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวางแผนในการด าเนินการกับข้อมูลอย่าง
เป็นระบบเพ่ือที่จะได้ใช้ในการตอบปัญหาการวิจัยตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีดังนี้ 

3.1 การเลือกใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นการเลือกใช้สถิติเชิง
บรรยายในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับระดับของข้อมูล และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
วิจัยเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยในการบรรยายลักษณะต่างๆ ที่ศึกษาได้อย่างถูกต้องชัดเจน และน่าเชื่อถือ
หรือกล่าวได้ว่าผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity) 

3.2 การเลือกใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นการเลือกใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ที่เหมาะสมกับข้อตกลงเบื้องต้น (Basic Assumption) และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การวิจัยเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถใช้ผลการวิจัยในการสรุปอ้างอิง
ผลการวิจัย (Generalization) จากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือกล่าวได้ว่า
ผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงภายใน (External Validity) 
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การก าหนดแบบแผนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
แบบแผนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยที่นิยมใช้ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ผู้วิจัยสามารถหาค าตอบ

ของปัญหาที่ต้องการศึกษาอย่างถูกต้องโดยแบบแผนการวิจัยมีหลากหลายสามารถจัดเป็นกลุ่มได้     
3 กลุ่ม โดยมีการก าหนดสัญญาและอธิบายถึงเนื้อหาในแต่ละกลุ่มดังนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2556: 
159-166, วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546: 49-53) 

เมื่อ E แทน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง (Experimental Group) หรือเรียก 
สั้นๆ ว่ากลุ่มทดลอง 

C แทน กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มควบคุม (Control Group) หรือเรียกสั้นๆ  
ว่ากลุ่มทดลอง 

X แทน   การจัดกระท าการให้ตัวแปรทดลองหรือการให้สิ่งทดลอง (Treatment) 
T แทน   การวัดตัวแปรตาม (Dependent Variable)   
T1-T4 แทน   การวัดตัวแปรตามซ้ าเป็นระยะก่อนการให้สิ่งทดลอง (treatment)  
   เรียกว่า baseline 
T5-T8 แทน การวัดตัวแปรตามซ้ าเป็นระยะหลังการให้สิ่งทดลอง เรียกว่า  
   intervention  
RE แทน  กลุ่มทดลองที่ได้มาโดยวิธีการสุ่ม (Randomized Experimental Group) 
RC แทน  กลุ่มควบคุมที่ได้มาโดยวิธีการสุ่ม (Randomized Control Group) 

 
กลุ่มที 11 แบบการวิจัยก่อนมีแบบการวิจัยเชิงทดลองหรือแบบขั้นต้น (Pre-Experimental 

Design) เป็นแบบการทดลองที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างอ่อนหรือต่ า ได้แก่ 
แบบที 11 แบบกลุ่มเดียวหรือรายกรณีมีการทดสอบเฉพาะหลังให้สิ่งทดลอง (One-Shot 

Case Study Design) 
 

กลุ่มตัวอย่าง การวัดก่อน การให้สิ งทดลอง การวัดหลัง 

E - X T 

 
ภาพที 15.1 แผนภาพการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการวัดเฉพาะหลังให้สิ่งทดลอง 

ที่มา: พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2556: 159) 
 

แบบการวิจัยแบบที่ 1 เป็นการศึกษาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างมา 1 กลุ่ม หรือรายกรณีใน
ระยะสั้นๆ มีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ มทดลอง จากนั้นท าการสังเกตหรือวัดผลเพ่ือ
ตรวจสอบดูว่าข้อบกพร่องที่ได้ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่  
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แบบที 12 แบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อนและหลังให้สิ่งทดลอง (One-Group Pretest-
Posttest Design)  

 

กลุ่มตัวอย่าง การวัดก่อน การให้สิ งทดลอง การวัดหลัง 

E T1 X T2 

 
ภาพที 15.2 แผนภาพการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อนและหลังให้สิ่งทดลอง 

ที่มา: พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2556: 159) 
 

แบบการวิจัยแบบที่ 2 เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของการวิจัยแบบที่ 1 โดยเพ่ิมการสอบ
วัดก่อนการทดลอง (Pretest) จากนั้นจึงท าการทดลองหรือให้ตัวแปรทดลอง (Treatment) แล้วท า
การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) จากนั้นน าเอาผลจากการทดสอบก่อนการทดลอง และหลัง
การทดลองมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือดูค่าความแตกต่างว่าเพิ่มมากขึ้น หรือลดน้อยลง  

แบบที 13 แบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้มาจากการสุ่ม มีการวัดเฉพาะหลังให้
สิ่งทดลอง (Non-Randomized Control Group Pretest-Only Design) 
 

กลุ่มตัวอย่าง การวัดก่อน การให้สิ งทดลอง การวัดหลัง 

E - X TE 

C - - TC 

 
ภาพที 15.3 แผนภาพแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้มาจากการสุ่ม  

มีการวัดเฉพาะหลังให้สิ่งทดลอง 
ที่มา: พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2556: 160) 

 
แบบการวิจัยแบบที่ 3 เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างมา 2 กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 

1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ท าการทดสอบก่อนการทดลองทั้ง 2 กลุ่ม แล้วทดสอบค่าเฉลี่ยและ
ความแปรปรวนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทั้ง 2 กลุ่มมีความเท่ากัน จากนั้นด าเนินการทดลองโดยใช้ตัว
แปรทดลอง (X) กับกลุ่มทดลอง (E) เท่านั้น ส่วนกลุ่มควบคุม (C) จะไม่ได้รับตัวแปรทดลองแต่จะจัด
สภาพการณ์อ่ืนๆ ของทั้ง 2 กลุ่มให้เหมือนกัน ท าการทดสอบหลังการทดลองทั้ง 2 กลุ่ม หาค่าเฉลี่ย
ของการทดลองท้ัง 2 กลุ่มแล้วน ามาเปรียบเทียบกัน  

กลุ่มที 12 แบบการวิจัยกึ งทดลอง (Quasi-experimental design) เป็นแบบการทดลองที่มี
ประสิทธิภาพปานกลาง ได้แก่ 

แบบที 14 แบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้มาจากการสุ่ม มีการทดสอบก่อนและ
หลังให้สิ่งทดลอง (Non-Randomized Control Group Pretest-Posttest Design) 
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กลุ่มตัวอย่าง การวัดก่อน การให้สิ งทดลอง การวัดหลัง 

E T1E X T2E 

C T1C - T2C 

 
ภาพที 15.4 แผนภาพแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้มาจากการสุ่ม  

มีการทดสอบก่อนและหลังให้สิ่งทดลอง 
ที่มา: พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2556: 160) 

 
แบบการวิจัยแบบที่ 4 เป็นแบบที่ดีกว่าแบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 เนื่องจากมีการ

เปรียบเทียบผลกับกลุ่มอ่ืนและควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนมากขึ้น ยกเว้นการขาดหายไปของตัวอย่าง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเลือกตัวอย่างกับตัวแปรทดลอง และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการวัดกับตัวแปร
ทดลอง นับเป็นตัวแปรทดลองที่มีประสิทธิภาพปานกลาง ซึ่งสามารถน ามาใช้ในกรณีที่ไม่อาจเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มได้ เช่น การทดลองกับนักเรียนในโรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยไม่สามารถด าเนินการสุ่มนักเรียนจากประชากรทั้งหมดมาจัดกลุ่มใหม่ได้ จึงต้องเลือกมาศึกษา
เป็นห้องๆ ตามท่ีจัดไว้แล้ว  

แบบที 15 แบบอนุกรมเวลากลุ่มเดียว (One-Group Time Series Design) 
 

กลุ่มตัวอย่าง การวัดก่อน การให้สิ งทดลอง การวัดหลัง 

E T1 T2 T3 T4 X T5 T6 T7 T8 

 
ภาพที 15.5 แผนภาพแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้มาจากการสุ่ม 

มีการทดสอบก่อนและหลังให้สิ่งทดลอง 
ที่มา: พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2556: 163) 

  
แบบการวิจัยแบบที่ 5 นี้จะเลือกกลุ่มตัวอย่างมาเพียง 1 กลุ่ม ท าการสอบครั้งแรก

ติดต่อกันหลายๆ ครั้งก่อนให้ตัวแปรทดลอง (X) โดยเว้นช่วงเวลาห่างกันพอสมควรจนพอที่จะเห็น
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ จากนั้นจึงท าการทดลองโดยให้ตัวแปรทดลอง (X) แล้วท า
การทดสอบหลังการทดลองหลายๆ ครั้ง โดยเว้นช่วงระยะเวลาให้ห่างกันเช่นเดียวกับการสอบก่อน 
ผลการสอบครั้งแรกหลังการทดลอง (T5) ว่าแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ สังเกตการเปลี่ยนแปลงจาก
การสอบ T1 ไป T2, T2 ไป T3, T3  ไป T4 และ T5 ไป T6, T6 ไป T7, T7 ไป T8 เป็นอย่างไรถ้าพบว่า
การเปลี่ยนแปลงจาก T4 ไป T5 มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของช่วงอ่ืนๆ ก็แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น
เกิดจากการกระท าของตัวแปรทดลอง (X)  
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กลุ่มที 13 แบบการวิจัยเชิงทดลองแท้ (True Experimental Design) เป็นแบบการทดลองที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด สมบูรณ์แบบที่สุด ได้แก่ 

แบบที 16 แบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้มาจากการสุ่ม มีการทดสอบก่อนและ
หลังให้สิ่งทดลอง (Randomized Control Group Pretest-Posttest Design)  
 

กลุ่มตัวอย่าง การวัดก่อน การให้สิ งทดลอง การวัดหลัง 

RE T1E X T2E 

RC T1C - T2C 

 
ภาพที 15.6 แผนภาพแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้มาจากการสุ่ม 

มีการทดสอบก่อนและหลังให้สิ่งทดลอง 
ที่มา: พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2556: 165) 

 
แบบการวิจัยแบบที่ 6 เป็นแบบการวิจัยเชิงทดลองที่มีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถ

ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ดี ยกเว้นการขาดหายไปของกลุ่มตัวอย่าง  
แบบที 17 แบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้มาจากการสุ่ม มีการทดสอบเฉพาะหลัง

ให้สิ่งทดลอง (Randomized Control Group Pretest-Only Design) 
 

กลุ่มตัวอย่าง การวัดก่อน การให้สิ งทดลอง การวัดหลัง 

RE - X TE 

RC - - TC 

 
ภาพที 15.7 แผนภาพแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้มาจากการสุ่ม  

มีการทดสอบเฉพาะหลังให้สิ่งทดลอง 
ที่มา: พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2556: 166) 

 
แบบการวิจัยแบบที่ 7 เป็นแบบการทดลองที่มีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถควบคุมตัว

แปรแทรกซ้อนได้ดี มีลักษณะคล้ายกับแบบที่ 6 ต่างกันตรงที่แบบที่ 7 ไม่มีการวัดก่อนให้สิ่งทดลอง 
จึงไม่มีผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างการวัดกับตัวแปรทดลอง   
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วิธีการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
 1. วิธีการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2543: 121-125) กล่าวว่า วิธีการออกแบบการวิจัยเป็นการก าหนด
ขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องชัดเจน เพ่ือให้งานวิจัยเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจ าแนก
ขั้นตอนวิธีการออกแบบการวิจัยได้ดังนี้ 

1. การก าหนดปัญหา ค าถาม และวัตถุประสงค์การวิจัย เป็นขั้นตอนของการพิจารณา
ปัญหาการวิจัยที่จะต้องมีความชัดเจน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การใช้ภาษาง่ายๆ และ
สามารถหาค าตอบได้ เป็นปัญหาที่มีความส าคัญสามารถให้ประโยชน์ในการน าไปใช้ และผู้วิจัยมี
ความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการวิจัยได้ รวมทั้งการก าหนดค าถามการวิจัยและ
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับปัญหาที่มีขอบเขตและมีความชัดเจนที่จะใช้เป็นแนวทางการวิจัยได้ 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนของการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหาการวิจัยและทฤษฎีที่ท าให้ได้ตัวแปรที่จะศึกษาและควบคุมกรอบความคิดรวบยอด 
(Conceptual Framework) ที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาและตัวแปร
สอดแทรก จะได้รับทราบข้อดี-ข้อบกพร่องของการวางแผนแบบการวิจัยที่จะน ามาใช้ประโยชน์ใน
งานวิจัยของตน รวมทั้งการได้สมมุติฐานการวิจัยที่สมเหตุสมผลที่สอดคล้องกับค าถามการวิจัยที่
สามารถตรวจสอบได้ และมีอ านาจในการใช้พยากรณ์สูง 

3. การก าหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูล เป็นขั้นตอนในการก าหนดตัวแปรที่ศึกษามีอะไรบ้าง     
จัดประเภทของตัวแปรว่าเป็นตัวแปรสาเหตุ ตัวแปรผล ตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรสอดแทรกตาม
กรอบแนวคิดความคิดรวบยอดที่ต้องน ามาก าหนดเป็นค านิยามเชิงปฏิบัติการที่สามารถวัดและสังเกต
ได้อย่างชัดเจน และหาวิธีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้ได้มากที่สุด และมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นตัวแทนที่ดีจากประชากรด้วยการเลือกใช้ “วิธีการสุ่ม” ที่เหมาะสมกับตัวแปรที่จะศึกษา เพ่ือให้
ได้ผลการวิจัยที่มีความเท่ียงตรงทั้งภายในและภายนอก 

4. การก าหนดเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนในการก าหนด
รายละเอียดเนื้อหาสาระวิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ และก าหนดรายละเอียด
ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเภทของการวิจัย อาทิ การวิจัยเชิงทดลองจะต้องก าหนด
วิธีการด าเนินการทดลอง การจัดกระท าตัวแปรสาเหตุ และการวัดตัวแปรผลให้ชัดเจน เป็นต้น 

5. การก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการวางแผนการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับว่าจะด าเนินการอย่างไร ใช้สถิติอะไรที่เหมาะสมกับข้อมูล ทดสอบสมมุติฐาน
อย่างไร และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถใช้ต่อปัญหาการวิจัยได้หรือไม่   

ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์1(2551: 65-66) อธิบายว่า กระบวนการวิจัยโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น
ขั้นตอนต่างๆ ขั้นตอนของการวิจัยอาจมีการแบ่งที่มีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างบางต ารา แต่ทั้งนี้
เพ่ือให้มีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยได้ดียิ่งขึ้น กระบวนการวิจัยในระเบียบวิธีวิจัยมีเทคนิคและ
วิธีการอ่านสรุปโดยภาพรวมได้ 2 ประการดังนี้ 

1. ขั้นก าหนดการวางแผนการวิจัย เป็นการก าหนดวางแผนในการวิจัยขั้นแรกว่าจะท า
อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และกับใคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1 ก าหนดชื่อเรื่องหรือปัญหาและจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1.2 ก าหนดสมมตุิฐานการวิจัย 
1.3 การนิยามตัวแปร 
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างคร่าวๆ 
1.5 ก าหนดวิธีการวิจัยหรือการออกแบบการวิจัย 

1.5.1 ก าหนดวิธีการวิจัย เครื่องมือ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.5.2 ก าหนดวิธีการเลือกตัวอย่าง 
1.5.3 การประมวลผลข้อมูล  
1.5.4 การก าหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูล  
1.5.5 การก าหนดวิธีการน าเสนอและเขียนรายงานการวิจัย  
1.5.6 การก าหนดการบริหารงานวิจัย 

1.6 การปรับปรุงแก้ไขและปรับปรุงแบบแผนการวิจัยโครงการเสนอเพ่ือการวิจัยหรือ
เค้าโครงการวิจัย 

2. ขั้นปฏิบัติการตามแผนการวิจัย 
2.1 การเลือกตัวอย่าง ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งได้เป็น 3 ขั้นคือ  

2.2.1 สร้างเครื่องมือทดลองเครื่องมือ 
2.2.2 ตรวจสอบเครื่องมือสองจุด  
2.2.3 เก็บรวบรวมข้อมูล  

2.3. จัดกระท าข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูล  
2.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
2.5 การแปลความหมายจากข้อมูลหรือการตีความข้อมูลเพ่ือน าเสนอข้อมูลและจัดท า

รายงานผลการวิจัย 
2. ขั้นตอนการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
วสันต์ ทองไทย (ม.ป.ป. 149-150) กล่าวว่าในการออกแบบการวิจัยนั้นผู้วิจัยควรด าเนินการ

ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. เมื่อผู้วิจัยก าหนดประเด็นและค าถามการวิจัยได้แล้วผู้วิจัยต้องพิจารณาว่าค าถามการ

วิจัยที่ก าหนดนั้นมีความชัดเจนหรือมีความชี้เฉพาะลงไปหรือยังว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาหาค าตอบใน
ประเด็นใด 

2. ผู้วิจัยพิจารณาวิเคราะห์ในการตอบค าถามการวิจัยนั้นต้องอาศัยข้อมูลหรือตัวแปรใด
และข้อมูลหรือตัวแปรนั้นมีองค์ประกอบย่อยใดบ้าง  

3. ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของข้อมูลหรือตัวแปรที่ต้องการให้มีความชัดเจนที่สามารถ
สังเกตได้วัดได้  

4. ก าหนดแหล่งข้อมูลโดยพิจารณาว่าข้อมูลหรือตัวแปรที่ต้องการเก็บรวบรวมมาเพ่ือตอบ
ค าถามการวิจัยนั้นคือแหล่งใด ลักษณะและธรรมชาติของแหล่งข้อมูลเป็นอย่างไร 
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5. ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถท าให้เข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงได้มากที่สุด
สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล ตัวแปร และแหล่งให้ข้อมูล 

6. พิจารณาว่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นใช้เครื่องมือชนิดใด และคุณภาพของเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นอย่างไร  

7. ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย
ลักษณะของข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
  
ลักษณะการเขียนโครงร่างการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

วิธีการเขียนข้อเสนอแนะหรือโครงร่างการวิจัย นับว่าเป็นจุดส าคัญอย่างมากของระยะแรก
ของการวิจัย โดยเริ่มจากการนิยามปัญหาและกรรมวิธี การคัดเลือกที่จะดีและวิธีการวิจัยอย่าง
เหมาะสมในการเขียนโครงร่างการวิจัย การเลือกรูปแบบส าหรับการวิจัยที่เป็นรูปเป็นร่างและอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ จากแนวทางการออกแบบโครงร่างการวิจัยเช่นนี้การเตรียมการจึงเป็นกิจกรรมที่มี
ความหลากหลายมากยิ่งกว่า ทั้งนี้การเขียนโครงร่างการวิจัยอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2542: 234) 

1. การเขียนโครงการวิจัยแบบเป็นทางการ โครงร่างการวิจัยแบบเป็นทางการ คือแบบเสนอ
เพ่ือขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการวิจัยทางวิชาการบนพ้ืนฐานเชิงวิทยาศาสตร์
ของงาน (Scientific Merit) หรือเป็นความพยายามที่จะเสนอเค้าโครงเพ่ือให้ได้มาซึ่งสัญญาวิจัยเพ่ือ
สืบค้น หรือเพ่ือการประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ ที่แสวงหาบริการเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานของคุณค่า
เชิงวิทยาศาสตร์ของงาน อรรถประโยชน์ และต้นทุน ดังนั้นหน่วยงานส่วนมากท่ีขอให้มีการเสนอโครง
ร่างอย่างเป็นทางการจะมีแบบฟอร์มการเสนอเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามหน่วยงานบาง
แห่งก็ยอมรับโครงร่างแบบใดก็ได้ที่ได้มาตรฐานเพ่ือใช้ในการเสนอโครงร่างการวิจัย สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็
คือ โครงร่างแบบเป็นทางการนี้จะต้องมีความชัดเจน สมบูรณ์ และมีเหตุมีผลตามหลักตรรกะถูกต้อง
สมจริง และมีลักษณะชักจูงโน้มน้าวทั้งในตัวขอบเขตและผลที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้เพราะเป็นโอกาส
เดียวของนักวิจัยที่จะเสนองานต่อหน่วยงานที่ให้ทุนเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการวิจัย 

2. การเขียนโครงร่างการวิจัยแบบไม่เป็นทางการ โครงร่างการวิจัยแบบไม่เป็นทางการนั้น 
ตามปกติแล้วจะเป็นผลมาจากการเชื้อเชิญให้ท าวิจัย ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง และมักจะเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของการวิจัยโครงการใหญ่ๆ เท่านั้น โดยกระบวนการเจรจาต่อรองทั้งหมดจะเริ่มจากการ
พูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการระหว่างผู้เชิญกับนักวิจัย โครงร่างประเภทนี้มักจะเป็นหลักฐานของ
ข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมิใช่เป็นเพียงอุปกรณ์สื่อสารเพียงอย่างเดียวของนักวิจัย
อย่างไรก็ตามในการเขียนโครงร่างการวิจัยแบบไม่เป็นทางการนี้ ส่วนใหญ่จะยึดตามแบบฟอร์มที่ใช้
กันโดยทั่วไป เพราะช่วยท าให้ข้อตกลงกันมีความชัดเจนมากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาของ
ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดจนเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่ดูแลตลอดจนคณะกรรมได้ พิจารณาใน
ประเด็นของจริยธรรมของนักวิจัย รวมถึงโครงการที่ไม่ต้องผูกพันกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือผูกพันน้อยใน
เรื่องเงิน โครงการที่ไม่เป็นที่โต้แย้งกันแล้วหัวข้อการวิจัยก็ไม่เสี่ยงกับเรื่องจริยธรรมมากนัก ส าหรับ
โครงร่างการวิจัยที่ต้องใช้ทุนสูงเป็นที่โต้แย้งกันในสังคม หรือโครงร่างในเรื่องที่ยากๆ จะต้องมี
รายละเอียดพอๆ กับโครงร่างการวิจัยแบบเป็นทางการ เพราะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจน
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ผู้บังคับบัญชาอาจจะต้องตรวจสอบโครงการอย่างละเอียด แต่ไม่ว่าโครงร่างนั้นจะสั้นหรือยาว 
ข้อสังเกตก็คือในการเสนอโครงร่างการวิจัยแบบไม่เป็นทางการนั้นไม่ควรที่จะเสนอโครงร่างอย่างสีด า 
เพราะการเสนอโครงร่างวิจัยที่ไม่มีคุณภาพไม่เพียงแต่จะเป็นการท าลายตัวนักวิจัยเองเท่านั้น  ใน
ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับวิชาชีพและองค์กรที่เป็นแหล่งที่มาของโครงร่าง
การวิจัยเรื่องนั้นอีกด้วย ดังนั้นการเขียนแผน การเขียนโครงร่างจึงประกอบไปด้วยกิจกรรมแตกต่างๆ 
5 กิจกรรม ดังนี้ 

2.1 การรวมค าถามในการวิจัยเข้ากับทฤษฎีเพ่ือเลือกเทคนิควิธีการเก็บข้อมูลที่ดีที่สุด 
2.2 การพิจารณาข้อจ ากัดของการวิจัย  
2.3 การประเมินสถานการณ์การวิจัยในภาพรวม  
2.4 การเจรจากับเจ้าของหรือผู้ให้การสนับสนุน 
2.5 การติดตามแผนเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
ส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

ในการออกแบบการวิจัยหรือการวางแผนแท้ที่จริงก็คือการหาโจทย์/ค าถามวิจัย/ปัญหาการ
วิจัยที่ชัดเจนและเหมาะสมเพ่ือน ามาเขียนเค้าโครงการวิจัย และด าเนินการวิจัย/โครงร่างการวิจัยตาม
แผนที่ก าหนดเพ่ือให้ผลวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น ในการวางแผนและเขียนเค้าโครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอนจึงควรยึดหลักการวางแผนเขียนโครงร่างหรือโครงการวิจัยทางการศึกษาควร
ด าเนินการตามข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การระบุก าหนดเหตุการณ์ที่ เป็นปัญหาและท าการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการ
แก้ปัญหา จึงน ามาก าหนดโจทย์/ปัญหาการวิจัย/ค าถามวิจัยที่ต้องการค้นหาค าตอบ  

2. ก าหนดโจทย์/ค าถามวิจัย/ปัญหาการวิจัย ซึ่งอาจก าหนดขึ้นได้จากการศึกษารายงาน
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ปริญญานิพนธ์ รวมทั้งการศึกษาปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับระบบการศึกษาซึ่งอาจยึดโยงกับปัจเจกบุคคล องค์กร ชุมชน จังหวัด และประเทศ โดยอาจเริ่มหา
ค าถามการวิจัยได้จากการระบุปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาโดยทั่วไป ท าการวิเคราะห์สาเหตุและ
แนวทางแก้ปัญหานั้นๆ หลักคิดเช่นนี้คือที่มาของค าถามการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการหาค าตอบ 

3. การก าหนดชื่อหัวข้อเรื่องการวิจัยให้สอดคล้องกับโจทย์ ชื่อเรื่องหรือชื่อโครงการวิจัยทาง
การศึกษาปฐมวัยต้องสั้นๆ น่าสนใจ และครอบคลุมสาระส าคัญในผลงานวิจัย เมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้ว
ผู้อ่านสามารถมองเห็นว่าในการวิจัยนี้มีสิ่งที่น่าสนใจใหม่ๆ อะไรบ้าง หลักในการก าหนดชื่อเรื่องการ
วิจัยเมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา และทราบถึงเครื่องมือที่จะน าไปท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจั ยท า
การเขียนชื่อเรื่องวิจัยได้โดยมีองค์ประกอบอยู่ 4 ส่วนได้แก่ การบอกรายละเอียดของพัฒนาการหรือ
พฤติกรรมที่จะส่งเสริมเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กรวมไปถึงว่าวิจัยนี้
น าไปใช้พัฒนาใคร และพัฒนาที่ไหน ตัวอย่างเช่น 

พัฒนาอะไร   ส่งเสริมการรู้ค่าจ านวน 
เครื่องมืออะไร   กิจกรรมเกมการศึกษาด้วยรูปปั้นแบบลอยตัว 
ท ากับใคร   เด็กปฐมวัย 
ท าท่ีไหน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมืองธรรมคุณ จังหวัดบึงกาฬ 
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ชื่อเรื่อง คือ ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยรูปปั้นแบบลอยตัวเพ่ือส่งเสริมการรู้ค่า
จ านวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมืองธรรมคุณ จังหวัดบึงกาฬ 

4. การเขียนที่มาและความส าคัญของปัญหานั้น ผู้วิจัยน าเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา และน า
สาระส าคัญแนวทางแก้ไขปัญหานั้นมุ่งหาค าตอบว่าท าไมถึงศึกษาหรือแก้ไขปัญหานั้นๆ และอธิบาย
ให้เห็นถึงความส าคัญของการวิจัยว่าจะช่วยพัฒนาหรือแก้ไขเด็กอย่างไร นิยมเขียนในรูปของความ
เรียงที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยกล่าวน าเข้าสู่ปัญหาการวิจัย สภาพปัจจุบันปัญหาที่ประสบอยู่และแนว
ทางแก้ไขปัญหา นโยบายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และผลที่คาดว่า
จะได้รับภายหลังการท าวิจัยดังภาพที่ 5.8  

 

       
                 

ภาพที 15.8 รูปแบบการเขียนที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
ที่มา: ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว 

 
5. การเขียนค าถามการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย ให้เขียนเป็นประโยคค าถามหรือประโยค

บอกเล่าซึ่งต้องสอดคล้องกับตัวแปรการวิจัยและกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เช่น 
5.1 ความสามารถในการรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง

ธรรมคุณ จังหวัดบึงกาฬหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษารูปปั้นแบบลอยตัว
หรือไม่ (ประโยคค าถาม) 

5.2 ความแตกต่างระหว่างความสามารถในการรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีเมืองธรรมคุณ จังหวัดบึงกาฬ หลังเรียนกับก่อนเรียนโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษารูปปั้น
แบบลอยตัว (ประโยคบอกเล่า) 

5.3 กิจกรรมเกมการศึกษารูปปั้นแบบลอยตัวของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด      
ศรีเมืองธรรมคุณ จังหวัดบึงกาฬ มีประสิทธิภาพเพียงใด และการรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวัยหลังการ
เรียนสูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษารูปปั้นแบบลอยตัวหรือไม่ (ประโยคค าถาม) 

 

น าเข้าสู่ปัญหาการวิจัย 

 

สภาพปัญหาที่ประสบอยู่ 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 
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5.4 ประสิทธิภาพของกิจกรรมเกมการศึกษารูปปั้นแบบลอยตัวของเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมืองธรรมคุณ จังหวัดบึงกาฬ และความแตกต่างระหว่างความสามารถในการรู้ค่า
จ านวนของเด็กปฐมวัยหลังเรียนกับก่อนเรียนโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษารูปปั้นแบบลอยตัว 
(ประโยคบอกเล่า) 

6. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้สอดคล้องกับปัญหาที่ต้องการหาค าตอบ และต้อง
สอดคล้องกับวิธีการด าเนินการวิจัยด้วย เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อท าการวิจัยนั้นเสร็จแล้วจะได้ผลการวิจัย
หรือข้อค้นพบอะไรบ้าง ส่วนใหญ่นิยมเขียนเป็นประโยคบอกเล่าที่เป็นเป้าหมายรวมๆ และเขียน
วัตถุประสงค์ย่อยตามปัญหาวิจัยแยกเป็นปัญหาย่อยๆ ได้อีก ตัวอย่างเช่น  

6.1 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยรูปปั้นแบบลอยตัว 

6.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยรูปปั้นแบบลอยตัว 
7. ก าหนดสมมุติฐานของการวิจัย เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยใช้คาดคะเนค าตอบของค าถามการวิจัยที่วาง

ไว้ล่วงหน้า และสมมติฐานที่ตั้งขึ้นนั้นยังเพ่ือเป็นการทดสอบจากการเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ศึกษา โดยแบ่งสมมติฐาน
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2556: 60; ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์, 2550: 111-132) 

7.1 สมมติฐานการวิจัย เป็นสมมติฐานที่คิดขึ้นเพ่ือตอบค าถามการวจิัยหรืออธิบายสิ่งต่างๆ 
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาหรือการวิจัย ซึ่งมักจะเขียนเป็นข้อความบรรยายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรในลักษณะยอมรับมากกว่าปฏิเสธ เช่น ยอมรับว่าแตกต่างกัน หรือมีผลต่อกัน หรือสัมพันธ์กัน 
ซ่ึงอาจสามารถเขียนสมมุติฐานการวิจัยได้ 2 แบบ คือ 

7.1.1 สมมุติฐานการวิจัยที่ไม่มีทิศทาง (Non-Directional Research Hypothesis) 
เป็นสมมุติฐานที่ไม่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือทิศทางความแตกต่างระหว่างกลุ่มของสิ่งที่
ศึกษา โดยเชื่อว่าความสัมพันธ์หรือความแตกต่างนั้นเป็นในทางใดจึงยังไม่สามารถสรุปทิศทางได้
แน่นอน ในกรณีที่เป็นสมมุติฐานเปรียบเทียบระบุเพียงว่าแตกต่างกัน หรือไม่แตกต่างกัน1ตัวอย่างเช่น
ความสามารถในการรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมืองธรรมคุณ จังหวัดบึงกาฬ 
หลังเรียนกับก่อนเรียนโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษารูปปั้นแบบลอยตัวแตกต่างกัน 

7.1.2 สมมุติฐานการวิจัยที่มีทิศทาง (Directional Research Hypothesis) เป็น
สมมุติฐานที่ระบุทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือทิศทางความแตกต่างระหว่างกลุ่มของสิ่งที่
ศึกษาไว้อย่างชัดเจน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) สมมุติฐานการวิจัยทางบวก (+) เป็นสมมุติฐานที่ ระบุทิศทางของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในทางบวกหรือระบุทิศทางความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ศึกษาเป็นความ
แตกต่างทางบวก มากกว่า, สูงกว่า, ดีกว่า ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการรู้ค่าจ านวนของเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมืองธรรมคุณ จังหวัดบึงกาฬ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้
กิจกรรมเกมการศึกษารูปปั้นแบบลอยตัว 

2) สมมุติ ฐานการวิจั ยทางลบ  (-) เป็ นสมมุ ติ ฐานที่ ระบุ ทิ ศทางของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในทางลบหรือระบุทิศทางความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ศึกษาเป็นความ
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แตกต่างทางลบ น้อยกว่า, ต  ากว่า, ด้อยกว่า ตัวอย่างเช่น ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะระดับปฐมวัยของครูโรงเรียนในเมืองต  ากว่าในชนบท 

7.2 สมมติฐานทางสถิติเป็นการเขียนสมมติฐานการวิจัยให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือให้สามารถน ามาทดสอบได้ด้วยวิธีทางสถิติหรือเป็นข้อความที่สมมติขึ้นมาเกี่ยวกับ
พารามิเตอร์หรือลักษณะของประชากร ในการเขียนสมมติฐานทางสถิติสามารถเขียนได้ 2 แบบ คือ 

7.2.1 สมมติฐานไร้นัยส าคัญ เขียนแทนด้วย H0 เป็นสมมติฐานที่แสดงให้เห็นว่าไม่มี
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม หรือไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งใช้สัญลักษณ์แทนด้วย
ค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ตัวอย่างเช่น 

1) H0 : µ = a หรือ H0 : µ - a = 0   
หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรเท่ากับหรือไม่แตกต่างกัน

จากค่าคงที่ในเรื่องที่ศึกษา 
2) H0 : µ1 = µ2 หรือ H0 : µ1 - µ2 = 0  

หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
เท่ากัน หรือไม่มีความแตกต่างกัน 

3) H0 : P = 0   
หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของประชากรเป็นศูนย์ 

หรือไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของประชากร 
7.2.2 สมมติฐานอื่นๆ หรือสมมติฐานส ารอง หรือสมมติฐานตรงข้ามกับสมมติฐานไร้

นัยส าคัญ (Alternative Hypothesis) เขียนแทนด้วย H1 เป็นสมมติฐานที่มีความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งจะเขียนสัญลักษณ์แทนด้วยค่าพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย รูปแบบของการเขียนสมมติฐานอ่ืนสามารถเขียนได้ดังนี้ 

กรณีที 11 เมื่อสมมติฐานการวิจัยเป็นสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง  
1) H1 = µ ≠ a หรือ H1 = µ - a ≠ 0 

หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรไม่เท่ากัน หรือแตกต่าง
จากค่าคงที่ในเรื่องนั้น หรือผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกับค่าคงที่ไม่เป็นศูนย์ 

2) H1 = µ1 ≠ µ2 หรือ H1 = µ1 - µ2 ≠ 0  
หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 

ไม่เท่ากัน หรือแตกต่างกัน หรือผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ 
3) H1 : P ≠ 0   

หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของประชากรมีค่าไม่เท่ากับ
ศูนย์ หรือมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของประชากร 

กรณีที 12 เมื่อสมมติฐานการวิจัยเป็นสมมติฐานแบบมีทิศทาง  
1) H1 = µ > a หรือ H1 = µ - a > 0  

หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรมีค่ามากกว่าค่าคงที่หรือ
ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรกับค่าคงที่มีค่ามากกว่าศูนย์ 

 



103 
 

 

2) H1 = µ < a หรือ H1 = µ - a < 0  
หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรมีค่าน้อยกว่าค่าคงที่หรือ

ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรกับค่าคงที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์ 
3) H1 = µ1 > µ2 หรือ H1 = µ1 - µ2 > 0  

หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรกลุ่มที่ 1 มากกว่ากลุ่มที่ 2 
หรือผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 มีค่ามากกว่าศูนย์ 

4) H1 = µ1 < µ2 หรือ H1 = µ1 - µ2 < 0  
หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรกลุ่มที่ 1 น้อยกว่ากลุ่มที่ 2 

หรือผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 มีค่าน้อยกว่าศูนย์ 
5) H1 = P > 0    

หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของประชากรมีค่ามากกว่า
ศูนย์ หรือมีความสัมพันธ์เป็นบวก 

6) H1 = P < 0     
หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของประชากรมีค่าน้อยกว่า

ศูนย์ หรือมีความสัมพันธ์เป็นลบ 
สมมติฐานอื่น หรือสมมติฐานส ารอง (H1) เขียนขึ้นเป็นทางเลือก กล่าวคือ ถ้า

ปฏิเสธ H0 จะยอมรับ H1 แต่ถ้ายอมรับ H1 จะปฏิเสธ H0 
8. การก าหนดขอบเขตการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย เป็นการก าหนดกรอบหรือวงจ ากัดให้

ชัดเจนว่างานวิจัยที่ท าการศึกษามีความกว้างหรือแคบเพียงใด โดยมีการก าหดนขอบเขตด้านเนื้อหา 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือ ระยะเวลา 

9. ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเป็นการให้ความหมายของค า กลุ่มค า หรือที่แปร ที่ผู้วิจัยใช้ใน
การศึกษาซึ่งการให้ความหมาย นิยาม เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจตรงกันกับผู้วิจัย เช่น ความสามารถ
การรู้ค่าจ านวน หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการรู้จักตัวเลข การรู้ตัวเลข การเข้าใจ
ความหมายของจ านวนและตัวเลข การนับจ านวนตัวเลขอย่างมีความหมายเพ่ือบอกจ านวนที่มีอยู่ 
และการใช้สัญลักษณ์แทนจ านวน เพ่ือเป็นพื้นฐานในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการเขียนประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าวิจัยในชั้นเรียนนั้น 
นักวิจัยควรเขียนให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญ 3 อย่าง ดังนี้ 

10.1 ประโยชน์ที่เด็กได้รับ คือ ได้มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นเหมาะสมกับวัย และเด็กน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

10.2 ประโยชน์ที่ เกิดขึ้นในวงวิชาการ คือ ได้นวัตกรรมทางการศึกษาที่แปลกใหม่ 
สามารถน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้  

10.3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ
พัฒนาการความสามารถในการบอกต าแหน่งทิศทางของเด็กปฐมวัย  ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้
เกมการศึกษา ดังตัวอย่างประโยชน์ของการวิจัยดังนี้ 

10.3.1 ได้กิจกรรมเกมการศึกษาด้วยรูปปั้นแบบลอยตัวเพ่ือส่งเสริมการรู้ค่าจ านวน
ของเด็กปฐมวัย 
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10.3.2 ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยได้
แนวทางและมีสื่อในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้านจ านวนและการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในเรื่องจ านวนและการด าเนินการของเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

11. การศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัย เป็นการ
เสนอสาระส าคัญที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ ศึกษา ซึ่งได้แก่ ทฤษฎี 
หลักการ ข้อเท็จจริง แนวคิด และผลการวิจัยที่มีมาก่อนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา การเขียน
ควรน ามาเรียบเรียงให้มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน โดยมีการจัดล าดับแนวคิดมีการแบ่งหมวดหมู่และ
จัดหัวข้อเนื้อหาที่เหมาะสมไม่ใช่เพียงน ามาวางต่อๆ กัน 

12. การก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี เป็นการบวกถึงสาระส าคัญของหลักการ ทฤษฎี แนวคิด 
ที่ได้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับตัวแปรหรือรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
ส าคัญที่ใช้ในการวิจัย 

13. ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย เป็นส่วนส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการออกแบบ อธิบาย
ขั้นตอนการด าเนินโครงการวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอธิบายถึงขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
ประกอบด้วย 

13.1 แบบแผนการวิจัย ระบุแบบแผนการวิจัยที่ท า เช่น การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัย
รายกรณี เป็นต้น 

13.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยระบุกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยและบอกจ านวนให้ชัดเจน 

13.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
13.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 

เช่น เกมการศึกษา วิธีสอน เป็นต้น 
13.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวัด เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม เป็นต้น 
13.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ เก็บข้อมูล และ

สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
13.3.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ระบุวิธีการใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล บอกสถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจน 
(1) ถ้าเป็นข้อมลูเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ความถี่ 
(2) ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

การทดสอบค่าที (t-test) 
14. ระยะเวลาท าการวิจัยและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย ดังตารางที่ 5.1 

ตารางที 15.1 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

รายงานปฏบิัติงาน 
พ.ศ………. 

ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 
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ดังนั้น หลักการทั่วไปและข้อควรค านึงในการเขียนโครงร่างการวิจัยโดยการเขียนแผนงานวิจัย
ดังกล่าวข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นหลักที่ใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งผู้ เขียนโครงร่างการวิจัยจ าเป็นต้อง
เลือกสรรและน ามาใช้ให้เหมาะสมกับกรณีของตนเท่านั้น ในขณะเดียวกันหากผู้เขียนโครงร่างการวิจัย
ได้ตระหนักถึงหลักการและข้อพิจารณาเหล่านี้ แนะน ามาใช้เป็นแนวทางในการเขียนแผนงาน /โครง
ร่างการวิจัย รวมทั้งน าแผนงานที่เขียนมาใช้เป็นเข็มทิศชี้น า ก ากับ ติดตาม และควบคุมการด าเนินงาน
วิจัยของตนอย่างรอบคอบแล้วจะมีผลให้ข้อผิดพลาด พลั้งเผลอต่างๆ ในการด าเนินงานวิจัยลดน้อยลง
ไปซึ่งจะมีผลต่อตารางปฏิบัติการวิจัย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวิจัยเป็นอย่างมากด้วย 
 
บทสรุป 

การออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเป็นสิ่งส าคัญในการวิจัย เพราะเป็นทิศทางในการ
ท างานของนักวิจัยให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากปัญหาใดๆ ส่งเสริมให้การวิจัยบรรลุ
ตามความมุ่งหมายของการวิจัยได้ การออกแบบการวิจัยจะมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย
หลายประการ เช่น การก าหนดกรอบการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างรูปแบบการวิจัย ขอบเขตการ
วิจัย ความมุ่งหมายของการวิจัย การนิยามตัวแปรเชิงปฏิบัติการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจน
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะปรากฏอยู่ในโครงร่างการ
วิจัย ดังนั้นการท าโครงร่างการวิจัยจึงเป็นการออกแบบหรือวางแผนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
โดยการออกแบบการวิจัยที่ดีนั้นจะช่วยให้การท าวิจัยด าเนินไปอย่างคล่องตัว ปราศจากปัญหาและ
อุปสรรคใดๆ บรรลุตามความมุ่งหมายของการวิจัยได้ การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยส่วนมากนั้นจะ
เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาและการวิจัยเชิงทดลอง ดังนั้นการก าหนดรูปแบบการวิจัยและการก าหนด
แบบแผนการวิจัยที่เหมาะสมกับการทดลองก็มีความส าคัญต่อผลของการวิจัยด้วยเช่นกัน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
1.การออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยที่ดีต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญอะไรบ้าง 
2. จงอธิบายลักษณะโคร่างการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยมาพอสังเขป 
3. หากมีเพ่ือนของนักศึกษาคนหนึ่งทราบว่า นักศึกษาก าลังเรียนวิชาวิธีการวิจัยทางการ

ศึกษาปฐมวัย ได้มาปรึกษากับนักศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยเพ่ือตอบค าถามการวิจัย
นักศึกษาจะแนะน าให้เพื่อนออกแบบการวิจัยแบบใด เพราะเหตุใด 

3.1 สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียนขนาดเล็กนั้นเป็นอย่างไร 

3.2 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ได้หรือไม่อย่างไร 

3.3 มีอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุท าให้เด็กปฐมวัยขาดทักษะการสังเกต 
4. ให้นักศึกษาศึกษางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 1 เรื่อง แล้วพิจารณาว่างานวิจัยนั้นมีการ

ออกแบบการวิจัยอย่างไร 
5. ให้นักศึกษาก าหนดค าถามการวิจัยในประเด็นที่สนใจคนละ 1 เรื่อง พร้อมทั้งออกแบบ

และเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อหาค าตอบของค าถามการวิจัยนั้นอย่างละเอียด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที 16 
ข้อมูลและเครื องมือที ใช้ในการวิจัย 

 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของข้อมูล 
2. ประเภทของข้อมูล 
3. ลักษณะที่ดีของข้อมูล 
4. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. กระบวนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. บอกความหมายของข้อมูลได ้
2. จ าแนกประเภทของข้อมูลได้ 
3. บอกลักษณะที่ดีของข้อมูลได้ 
4. อธิบายขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
5. อธิบายการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. วิธีการสอน 
1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
2.2 ผู้สอนอธิบายเนื้อหาและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประจ าบทประกอบการสอนด้วย 

Power Point ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความหมายของข้อมูล ประเภทของข้อมูล ลักษณะที่ดีของการเก็บ
ข้อมูล ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.3 แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละหัวข้อ เพ่ือศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบวัดเจตคติ 
การสัมภาษณ์ และการสังเกต เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในเรื่องของตนแล้วสร้างเครื่องมือด้าน
การศึกษาปฐมวัยตามกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ครบกระบวนการ 

2.4 นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหัวข้อเครื่องมือที่ตนได้สร้างขึ้นมา และท าการสุ่ม
เพ่ือนสมาชิกที่ฟัง ตอบค าถาม และอภิปรายเสนอแนะ 
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2.5 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นความคิดความเข้าใจ และอธิบายเพ่ิมเติมในเนื้อหาประเด็นที่
นักศึกษาสงสัย ต้องการขยายความรู้ให้เข้าใจมากข้ึน 

2.6 ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เก่ียวกับข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.7 ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

สื อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 6 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2. Power Point Presentation 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตการตอบค าถาม และการซักถามในชั้นเรียน 
2. สังเกตการอภิปรายร่วมกันขณะท ากิจกรรม 
3. สังเกตการท างานเป็นกลุ่ม 
4. สังเกตการน าเสนองาน 
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที 16 
ข้อมูลและเครื องมือที ใช้ในการวิจัย 

 
การได้มาซึ่งข้อมูลนับว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการวิจัยเพราะการตอบค าถามการวิจัยที่นักวิจัย

สงสัยหรือการศึกษาค้นคว้านั้นต้องอาศัยข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นในการท าการวิจัยทุกครั้งจะต้อง
เกี่ยวข้องกับข้อมูลในการด าเนินการวิจัยที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
หรือคุณค่าของการวิจัย ซึ่งข้อมูลบางครั้งก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ บางครั้งก็เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ต้องอาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ การรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยส่วนมากจะมีสองลักษณะคือ ผู้ วิจัยใช้เครื่องมือที่เป็นชุดของ
ค าถามไปกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างตอบ เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบวัดเจตคติ
หรือไม่ก็ผู้วิจัยใช้เครื่องมือนั้นบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง เช่น แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์  
 
ความหมายของข้อมูล 

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง รายละเอียด จ านวนหรือค่าที่ได้จากการวัด ซึ่งได้จากการ
รวบรวมหรือสังเกตจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่ศึกษา เช่น คะแนนที่ได้จากการสอบวิชาสถิติจ านวน
นักศึกษาที่เรียนวิธีวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริง 
(Facts) เกี่ยวกับสิ่งที่เราศึกษาหรือกลุ่มของข้อเท็จจริงที่เป็นลักษณะของสิ่งที่สนใจศึกษาที่บันทึกมา
จากแต่ละหน่วยที่สังเกต (Observation Unit) หรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับตัวแปรที่ส ารวจ โดยวิธีการวัด
แบบใดแบบหนึ่งอาจจะเป็นตัวเลขเรียกว่า ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เช่น คะแนน
น้ าหนัก ส่วนสูง ฯลฯ หรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้เรียกว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เช่น เพศ 
ที่อยู่ การนับถือศาสนา เป็นต้น อนึ่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บในตอนต้นและยังไม่ได้น ามาจัดเป็น
หมวดหมู่ เรียกว่า ข้อมูลดิบ (Raw Data) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 49; สุรวาท ทองบุ, 2550: 68-
69; ไพศาล วรค า, 2561: 213) 

สังคม ศุภรัตนกุล (2557: 100) กล่าวว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมได้
จากตัวอย่างหรือประชากร 

พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2557: 121) กล่าวว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียด
ของสิ่งต่างๆ ที่เก็บรวบรวมได้จากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา ข้อเท็จจริงนี้อาจอยู่ใน
รูปของตัวเลขหรือข้อความที่แสดงถึงปริมาณหรือลักษณะของสิ่งที่ศึกษา ซึ่งได้มาจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีต่างๆ  ตัวเลขแต่ละตัวที่ประกอบกันเป็นชุดข้อมูลเรียกว่า คะแนน (Score) 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544: 69) กล่าวว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสารสนเทศ 
(Information) เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ครูนักวิจัยสนใจจะศึกษาซึ่งรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างหรือ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย โดยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวิธีการต่างๆ 

ทรูปลูกปัญญา (2559: ออนไลน์) ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ ข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ของสิ่งต่างๆ        
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังจะเห็นจากกระบวนการ
เลือกตั้งที่ผ่านมาหลายพรรคการเมืองมีการใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลหาวิธีการที่จะให้ได้ข้อมูลอย่าง
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รวดเร็วและเมื่อสถานการณ์บางอย่างเกิดผันแปรขึ้นการเตรียมการหรือการแก้สถานการณ์จะ
ด าเนินการได้อย่างทันท่วงที 

อินทัศน์ ศรีนิบูลย์ (2558: ออนไลน์) ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร 
การแปลความหมายและการประมวลผล ซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด 
ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใดก็ได้ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่องดัง
ตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้นได้มีนักวิชาการได้ให้ค านิยามความหมายของข้อมูลไว้หลากหลาย ผู้เขียน
สรุปได้ว่า ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมใน
การใช้การสื่อสาร แปลความหมาย และประมวลผล ซึ่งอาจท าด้วยคนหรือคอมพิวเตอร์ ลักษณะของ
ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของภาพ เสียง และ
วีดีโอก็ได้ ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้องแม่นย าและเป็นปัจจุบัน  
 
ประเภทของข้อมูล 
 ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิจัยนั้นมีหลากหลายประเภท การรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภทก็จะมี
กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้แตกต่างกันไป ดังนั้นการจ าแนกประเภทของข้อมูลอาจใช้เกณฑ์ในการ
แบ่งดังนี้ (ไพศาล วรค า, 2561: 213-215; Miller, 2005; Metatalk, 2005) 

1. จ าแนกตามธรรมชาติของข้อมูล1จ าแนกได้12 ประเภท1คือ 
1.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ข้อมูลที่แสดงถึงสถานภาพ ลักษณะหรือ

คุณสมบัติเกี่ยวกับตัวแปรที่แสดงเป็นกลุ่มหมวดหมู่ (Categorical Variables) หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข 
ไม่ได้มีการให้รหัสตัวเลขที่จะน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ แต่เป็นข้อความหรือข้อสนเทศ ได้แก่ เพศ 
ศาสนา เชื่อชาติ เป็นต้น 

1.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือน ามาให้รหัสเป็น
ตัวเลขสามารถน าไปใช้วิเคราะห์ทางสถิติได้ซึ่งอาจมีค่าไม่ต่อเนื่อง (Discrete) คือ มีค่าเป็นจ านวนเต็ม
หรือจ านวนนับ เช่น จ านวนบุตร หรือมีค่าต่อเนื่อง (Continuous) คือ มีค่าเป็นไปได้ทุกค่าในช่วงของ
จ านวนเต็มจึงอาจอยู่ในรูปทศนิยมก็ได้ เช่น ความสูง น้ าหนัก อายุ อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น 

2 จ าแนกตามแหล่งข้อมูล1จ าแนกได้12 ประเภท1คือ 
2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บขึ้นมาใหม่จากแหล่งข้อมูลนั้น

โดยตรงเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัยในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะการเลือกใช้ข้อมูลปฐมภูมิ
ผู้วิจัยจะสามารถเลือกเก็บข้อมูลได้โดยตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และเทคนิคการวิเคราะห์ แต่มีข้อเสียตรงที่สิ้นเปลืองเวลาค่าใช้จ่ายและอาจมีคุณภาพไม่ดีพอ หากเกิด
ความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม 

2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลต่างๆ ที่มีผู้เก็บหรือรวบรวมไว้ก่อนแล้ว
เพียงแต่นักวิจัยน าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาใหม่ เช่น ข้อมูลส ามะโนประชากร สถิติจากหน่วยงาน และ
เอกสารทุกประเภทข้อมูลทุติยภูมิช่วยให้ผู้วิจัยประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเวลากับการเก็บข้อมูลใหม่
และสามารถศึกษาปรากฏการณ์ย้อนหลังได้ ท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
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ของปรากฏการณ์ที่ศึกษาแต่จะมีข้อจ ากัดในเรื่องความครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากบางครั้งข้อมูลที่มี
อยู่แล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ผู้วิจัยศึกษาและปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล ดังนั้น
ก่อนจะน าข้อมูลไปใช้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลก่อนหรือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งอ่ืนๆ ใน
บางส่วนที่เห็นว่าข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์ 

3 จ าแนกตามลักษณะของข้อมูล1จ าแนกได้12 ประเภท1คือ 
3.1 ข้อมูลทางกายภาพ (Physical Data) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ที่มี

ลักษณะเป็นรูปธรรมหรือสามารถสัมผัสรับรู้ได้ตรงกันโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น จ านวน คน 
สัตว์ สิ่งของ น้ าหนัก ความสูง สีผิว เป็นต้น 

3.2 ข้อมูลทางจิตวิทยา (Psychological Data) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงคุณลักษณะ (Trait) 
ของบุคคลซึ่งอยู่ภายใน โดยที่คุณลักษณะดังกล่าวสร้างขึ้นโดยใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง เพ่ืออธิบายว่า
คุณลักษณะนั้นมีอยู่ในตัวมนุษย์ ข้อมูลประเภทนี้จึงไม่สามารถสัมผัสรับรู้ได้โดยตรง เมื่อต้องการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประเภทนี้ต้องอาศัยนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operation Definition) และสร้างเครื่องมือ
ขึ้นมาใช้วัดคุณลักษณะต่างๆ ตามที่นิยามไว้ เช่น สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ความวิตกกังวล 
แรงจูงใจ เป็นต้น 

4. จ าแนกตามระดับการวัดของข้อมูล1จ าแนกได้14 ประเภท1คือ 
4.1 ข้อมูลนามบัญญัติ (Nominal Data) เป็นข้อมูลที่มีมาตรวัดในระดับนามบัญญัติ คือ 

จัดเป็นพวก ประเภท และกลุ่ม ไม่สามารถจัดล าดับได้บอกได้แต่เพียงว่า พวกหนึ่งแตกต่างจากพวก
หนึ่งอย่างไร เช่น เพศ ศาสนา สถานภาพการสมรส อาชีพ เชื้อชาติ มหาวิทยาลัย จังหวัด เป็นต้น 

4.2 ข้อมูลระดับเรียงอันดับ (Ordinal Data) เป็นข้อมูลที่มีมาตรวัดในระดับเรียงอันดับ 
ซึ่งสามารถแบ่งเป็นพวก ประเภท กลุ่ม สามารถจัดอันดับได้แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าระยะห่างระหว่าง
หน่วยเท่ากันหรือไม่ เช่น ทัศนคติท่ีวัดเป็นเห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย รายได้ท่ีวัดเป็นสูง ปานกลาง ต่ า 
ระดับการศึกษาที่วัดเป็นมัธยมศึกษา ปริญญาตรี สถานภาพทางสังคม การประกวดนางงาม อันดับ
เพลงยอดนิยม เป็นต้น 

4.3 ข้อมูลระดับช่วง (Interval Data) เป็นข้อมูลที่มีมาตรวัดในระดับช่วงหรืออันตรภาค
ซ่ึงสามารถจัดกลุ่ม เรียงอันดับและมีระยะห่างระหว่างหน่วยเท่ากัน แต่ไม่มีศูนย์แท้ คือ มีแต่ 0 สมบัติ 
(Arbitrary Zero Point หมายถึง มีค่าเป็นศูนย์แต่ปริมาณของสิ่งนั้นยังคงมีอยู่ ) จึงไม่สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลเป็นจ านวนเท่าระหว่างกลุ่มได้ เช่น อุณหภูมิในหน่วยเซลเซียส ผลการเรียน 
คะแนน เชาว์ปัญญา เป็นต้น 

4.4 ข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio Data) เป็นข้อมูลที่มีมาตรวัดอยู่ในระดับอัตราส่วน คือ
มีคุณสมบัติเชิงตัวเลขท่ีมีระยะห่างระหว่างหน่วยเท่ากัน เริ่มจากศูนย์แท้หรือศูนย์สมบูรณ์ (Absolute 
Zero Point หมายถึง มีค่าเป็น 0 เนื่องจากไม่มีปริมาณของสิ่งนั้นอยู่เลย) จึงบวก ลบ คูณ หารได้ 
และเปรียบเทียบจ านวนเท่าระหว่างกลุ่มได้ เช่น อุณหภูมิในหน่วยเคลวิน น้ าหนัก ความสูง ความเร็ว 
ความยาว อายุ รายได้ จ านวนนักศึกษา งบประมาณ อัตราดอกเบี้ย พ้ืนที่ เป็นต้น 
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ลักษณะที ดีของข้อมูล 
คุณสมบัติของข้อมูลที่ดีจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติที่ส าคัญต่างๆ ดังนี้ (องอาจ นัยพัฒน์, 

2551: 147-150; มณีญา สุราช, 2559: 118-119) 
1. ความสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ข้อมูลที่ดีจะต้องใช้ตอบค าถามการวิจัยกึ่งทดสอบ

สมมุติฐานได้ 
2. มีความถูกต้อง ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวิจัยจะต้องผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีความถูก

ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจึงต้องพิจารณาว่าจะรวบรวมจากแหล่งใด เวลาใด ด้วยวิธีการใด   
ใช้เครื่องมืออะไร ใครควรจะเป็นผู้รวบรวม ข้อมูลที่ได้จะต้องมคีวามถูกต้องมากที่สุด 

3. มีความทันสมัย ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิจัยต้องเป็นข้อมูลล่าสุด ในขณะที่ท าการวิจัยนั้น
การใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันจะท าให้ผลการวิจัยไม่มีคุณค่าไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสภาวะการ
ปัจจุบันได้หรือใช้ได้แต่เพียงบางส่วน 

4. ความสมบูรณ์ ข้อมูลที่ดีต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยข้อมูลที่
ขาดความสมบูรณ์จะต้องท าให้การสรุปผลการวิจัยผิดพลาดไปจากความเป็นจริง ดังนั้นผู้วิจัยจ าเป็น 
ต้องวางแผนในการรวบรวมข้อมูลให้ดีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด แต่หากมีข้อจ ากัดในการเก็บรวบรวม
ผู้วิจัยก็ควรระบุข้อจ ากัดนี้ในรายงานการวิจัยด้วย เพ่ือให้ผู้บริโภคงานวิจัยน าข้อจ ากัดนี้ไปใช้พิจารณา
ส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 
ขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล 

เมื่อผู้วิจัยได้ก าหนดปัญหาการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2552: 63) 

1. ท าการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการวิจัย เพ่ือที่จะได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตรง
จุด 

2. ก าหนดลักษณะของข้อมูลว่ามีข้อมูลประเภทใดบ้าง ลักษณะเช่นไร 
3. พิจารณาว่าจะใช้เครื่องมือหรือเทคนิคใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
4. วางแผนในการสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การศึกษาทฤษฎี หลักการในการสร้างเครื่องมือประเภทนั้น 
ศึกษาตัวอย่างเครื่องมือคล้ายกัน การเขียนข้อค าถามต่างๆ การให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาการทดลองใช้
และค านวณค่าสถิติที่ชี้คุณภาพ การปรับปรุงข้อความ การน าไปใช้จริง เป็นต้น 

5. สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลตามทฤษฎี หลักการของการสร้างเครื่องมือประเภทนั้น 
6. ทดลองใช้เครื่องมือเพ่ือหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง และคุณภาพด้านอื่นๆ 

ที่จ าเป็นส าหรับเครื่องมือรวบรวมข้อมูลประเภทนั้นๆ ท าการปรับปรุงจนกว่าจะมีคุณภาพเข้าขั้น
มาตรฐานจึงท าเป็นเครื่องมือที่จะใช้จริง 

7. เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนที่ก าหนดไว้ในขั้นที่ 4 ใช้เครื่องมือที่จัดท าเป็นมาตรฐานในขั้นที่ 6 
กรณีที่มีเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานที่มีผู้สร้างไว้แล้ว ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยของตน ไม่มีปัญหาด้ านการขออนุญาตใช้เครื่องมือไม่มี
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ปัญหาด้านความเที่ยงตรงก็ไม่ต้องใช้ขั้นที่ 5 และ 6 และขั้นตอนที่ 4 ก็ตัดแผนเกี่ยวกับการสร้างและ
ปรับปรุงเครื่องมือ  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากอีกขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัย
ผลการวิจัยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการเก็บรวมเครื่องมือต้องเน้นถึงความประหยัด สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ศึกษา รวมถึงสามารถให้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้านที่เห็นว่ามีความเหมาะสม ดังนั้น
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง (Validity) และความ
เชื่อถือได้ (Reliability) อันจะน ามาซึ่งผลการวิจัยที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ หากข้อมูลที่ได้รับมาขาด
ความถูกต้องและขาดความเชื่อถือได้แล้วถึงแม้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างไรก็ไม่อาจท า
ให้ผลการวิจัยมีคุณภาพขึ้นมาได้ จึงควรเน้นถึงสาระวิธีการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพ ทั้งนี้
เพ่ือน าไปสู่การได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือเป็นหลัก ในการเก็บข้อมูลมี
วิธีการเก็บที่นิยมใช้ในการวิจัยหลากหลาย ดังนี้ (ไชยวัตน์ รุ่งเรืองศรี, 2550: 269; พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 
2557: 93; ไพศาล วรค า, 2561: 216; มณีญา สุราช, 2559: 118-119) 

1. การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการรับรู้
ข้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์ใดๆ โดยผู้วิจัย ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการสังเกตเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับปรากฏการณ์ท่ีไม่สามารถวัดได้โดยตรงและมีความซับซ้อน 

2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้การสนทนา พูดคุย 
ซักถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามจุดหมายของการวิจัย หรือเป็นการสนทนาอย่างมีเป้าหมายนั้นเอง      
การสัมภาษณ์เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก เพราะผู้วิจัยสามารถซักถามการ
สังเกตสีหน้าท่าทางและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ของผู้รับการสัมภาษณ์ได้ จึงเป็นวิธีการที่ท าให้ได้ข้อมูลที่
เข้าถึงความจริงของปรากฏการณ์ได้มากกว่าวิธีการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึก
นึกคิดและความเชื่อ จึงเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันมากในทางสังคมศาสตร์ แต่การสัมภาษณ์ก็ต้องใช้เวลา 
งบประมาณ และบุคลากรมากกว่าวิธีการอื่น จึงอาจเป็นปัญหาส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่ และที่ส าคัญเป็นวิธีที่รบกวนเวลาของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รับการสัมภาษณ์มากที่สุด 
จึงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการให้ความร่วมมือของกลุ่มตัวอย่าง 

3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussions) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีลักษณะ
คล้ายกับการสัมภาษณ์กลุ่ม เนื่องจากอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มร่วมกัน  แปลลักษณะของ
กลุ่มและวิธีการจะแตกต่างกัน 

4. การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะ
เอกสาร มีการวิเคราะห์แปลความจากเนื้อความของเอกสาร 

5. การสอบถามหรือส ารวจ (Survey) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสอบถาม
หรือแบบส ารวจให้บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้อ่านและตอบประเด็นค าถามในแบบสอบถามหรือแบบ
ส ารวจนั้นด้วยตนเอง ข้อมูลที่ท าการเก็บรวบรวมด้วยวิธีนี้ส่วนมากเป็นข้อมูลที่สามารถออกแบบได้
ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เช่น ข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์ต่างๆ ความรู้สึก ความคิดเห็น เป็นต้น การเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีนี้สะดวกและง่ายในการรวบรวม แต่จะได้ข้อมูลที่เป็นความจริงมากน้อยเพียงใด
นั้นขึ้นอยู่กับผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงต้องมีคุณภาพ 
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ดึงดูด หรือเชิญชวนให้ผู้ตอบเป็นใจและต้องการที่จะตอบอีกครั้ง วิธีที่ใช้ในการรวบรวมแบบสอบถาม
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ตอบให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือให้ผู้ตอบไม่รู้สึกเป็นภาระในการให้
ข้อมูลแก่ผู้วิจัย 

6. การทดสอบ (Test) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสติปัญญา ทักษะ ความสามารถ
ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนในสถานการณ์เดียวกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องเตรียมแบบทดสอบและการ
บริหารการสอนที่ได้มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นความสามารถที่แท้จริงของกลุ่มตัวอย่าง
ท าให้คะแนนที่ได้จากการทดสอบสามารถแปลความหมายได้ถูกต้องและสามารถน าไปเปรียบเทียบกันได้ 
  
กระบวนการสร้างเครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางการศึกษามีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกต่าง
กันเช่นเดียวกับเครื่องมือช่าง ซึ่งช่างทุกคนต้องมีความรู้เกี่ยวกับ ค้อน คีม เลื่อย ไขควง ดังนั้นผู้วิจัย
ต้องมีความรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่นิยมใช้กัน 5 ประเภท 
ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบวัดเจตคติ ดังนี้ 
 1. แบบทดสอบ1 

1.1 ความหมายของแบบทดสอบ1คือ ชุดของข้อค าถามที่ใช้วัดพฤติกรรมของคนโดย
อาศัยการวัดด้วยสมองด้านอารมณ์ ด้านสมรรถนะความเคลื่อนไหวทางร่างกาย หรือด้านทักษะ 
แบบทดสอบจึงเป็นเครื่องมือวัดความรู้ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ หรือสถานการณ์ที่
ครูผู้สอนสร้างข้ึนเพ่ือใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ให้ค าตอบหรือแสดงพฤติกรรมที่ให้ครูผู้สอนสามารถสังเกต 
หรือวัดได้อย่างถูกต้องชัดเจน ในการสร้างแบบทดสอบนั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้หลักสูตร มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเป็นกรอบการก าหนดเนื้อหาของแบบทดสอบ และแบบทดสอบนั้นสามารถด าเนินการได้หลาย
ลักษณะ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2556: 67-71; สิน พันธุ์พินิจ, 2547: 170-171; จิตติรัตน์  แสง
เลิศอุทัย, 2558: 14) 

1.2 ประเภทของแบบทดสอบ คือ แบบทดสอบที่น ามาใช้ในการทดสอบนั้นจะมีอยู่
หลากหลายประเภทซ่ึงสามารถจ าแนกได้ตามเกณฑ์ที่ใช้ดังนี้ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2556: 67-71)  

1.2.1 จ าแนกตามสมรรถภาพท่ีวัด จ าแนกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
1.2.1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ 

และสมรรถภาพทางสมองที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน 
1.2.1.2 แบบทดสอบวัดความถนัด เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถที่

เกิดจากการสะสมประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือน าผลมาใช้ในการ
พยากรณ์อนาคตของผู้เรียนว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมดังกล่าวอย่างไร 

1.2.2 จ าแนกตามจุดมุ่งหมายในการสร้าง จ าแนกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
1.2.2.1 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้

ผู้เรียนได้เขียนตอบอย่างอิสระตามความรู้ความสามารถของตนเองภายในเวลาที่ก าหนดและใช้วัด
สมรรถภาพท่ีหลากหลายในระดับสูง 

1.2.2.2 แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective Test) ต้นแบบทดสอบที่ให้ตอบ
สั้นๆ หรือเลือกตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบที่ก าหนดให้ 
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1.2.3 จ าแนกตามจุดมุ่งหมายภายในการใช้ประโยชน์ จ าแนกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 
1.2.3.1 แบบทดสอบวินิจฉัย เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดเพ่ือแสวงหาวิเคราะห์

จุดเด่นหรือจุดบกพร่องที่ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือน าไปปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนหรือการสอน
ของครูผู้สอน 

1.2.3.2 แบบทดสอบพยากรณ์ เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดเพ่ือพยากรณ์ว่า
ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จในการเรียนสาขาใด หรือจะสามารถเรียนในสาขาวิชานั้นได้ประสบ
ความส าเร็จมากหรือน้อยเพียงใด 

1.2.3.3 แบบทดสอบการจัดต าแหน่ง เป็นแบบทดสอบเพ่ือตรวจสอบความรู้
พ้ืนฐานว่ามีมากน้อยเพียงใดเพ่ือที่จะได้ก าหนดให้เรียนรู้ในชั้นที่สูงต่อไป ไม่จ าเป็นต้องมาเรียนเรื่องที่
ซับซ้อนเสียเวลา 

1.2.3.4 แบบทดสอบคัดเลือก เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อ รับทุนท างาน หรือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์บางประการที่ก าหนดโดยแบบสอบถามจะต้อง
มีความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์สูง 

1.2.3.5 แบบทดสอบเพ่ือประเมิน เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดเพ่ือประเมินผล
ของความส าเร็จที่ได้จากการเรียนการสอน การอบรมในการด าเนินการโครงการต่างๆ เป็นแบบทดสอบ 
ที่มักจะก าหนดเกณฑ์ว่าผู้สอบสอบได้หรือตก ผ่านหรือไม่ผ่านเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ กระบวนการและ
ผลลัพธ์เป็นอย่างไร 

1.2.4 จ าแนกตามเวลาที่ใช้ จ าแนกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
1.2.4.1 แบบทดสอบวัดความเร็ว เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดจ านวนข้อมากๆ 

แต่ก าหนดเวลาให้น้อยๆ เพ่ือน าผลมาใช้พิจารณาทักษะในการท างานที่มีทักษะความคล่องแคล่วถูกต้อง 
และว่องไว 

1.2.4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถ เป็นแบบทดสอบที่วัดคุณลักษณะที่
ซับซ้อนต้องใช้กระบวนการคิดหลายขั้นตอนหรือใช้ความสามารถพ้ืนฐานหลายประการมาใช้แก้ปัญหา
หรือสรุปผลเพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง 

1.2.5 จ าแนกตามลักษณะของการตอบ จ าแนกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
1.2.5.1 แบบทดสอบภาคปฏิบัติ เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดสถานการณ์หรือ

ก าหนดให้ปฏิบัติตาม 
1.2.5.2 แบบทดสอบเขียนตอบเป็นแบบทดสอบที่ก าหนดข้อค าถามแล้วให้

เขียนตอบ 
1.2.5.3 แบบทดสอบปากเปล่า เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้เรียนได้ตอบค าถาม

แสดงความคิดเห็น โดยการอธิบายและโต้ตอบด้วยค าพูดในประเด็นที่ก าหนดให้ 
1.2.6 จ าแนกตามการน าผลไปใช้ จ าแนกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

1.2.6.1 แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ พ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาก่อนที่จะเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนความรู้เดิมหรือวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
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1.2.6.2 แบบทดสอบระหว่างเรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้ตรวจสอบผลการ
ทดสอบย่อยระหว่างด าเนินการเรียนการสอนเพื่อน าผลมาวินิจฉัยใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

1.2.6.3 แบบทดสอบสรุปผล เป็นแบบทดสอบที่ใช้เพ่ือสรุปผลการเรียน
หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วว่าผู้เรียนประสบความส าเร็จในด้านการเรียนรู้มากหรือน้อย
เพียงใดหรือน าผลมาพิจารณาในการตัดสินผลการเรียน 

1.2.7 จ าแนกตามการอ้างอิง จ าแนกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
1.2.7.1 แบบทดสอบอ้างอิงเกณฑ์ เป็นแบบทดสอบที่มีเนื้อหาที่เจาะจงและ

น าผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดหรือเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้ตัดสินผลการเรียนรู้ 
1.2.7.2 แบบทดสอบอ้างอิงกลุ่ม แบบทดสอบที่มีเนื้อหากว้างขวางสามารถ

น าผลการทดสอบไปเปรียบเทียบผลการทดสอบของผู้เรียนอ่ืนๆ ในกลุ่มเดียวกันที่ใช้แบบทดสอบ
เดียวกัน เพ่ือใช้ตัดสินความสามารถในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกัน 

1.2.7.3 แบบทดสอบอิงขอบข่าย เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดขอบเขตของการ
สร้างข้อค าถามตามคุณลักษณะของสิ่งที่มุ่งวัดอย่างชัดเจน เพ่ือใช้ตรวจสอบว่าผู้สอบมีความรู้ความเข้าใจ
ในสิ่งที่มุ่งวัดดังกล่าวมากน้อยเพียงใด 

ไพศาล วรค า (2561: 229) กล่าวถึง ประเภทของแบบทดสอบนั้นมีหลากหลายประเภท  
หากพิจารณาจากพฤติกรรมในการตอบสนองและความสามารถอาจจ าแนกได้ 3 ประเภทดังนี้  

1. การสอบข้อเขียน (Paper-pencil Test) เป็นการน าเอาแบบทดสอบที่อยู่ในรูปของ
เอกสารให้กลุ่มตัวอย่างสอบหรือตอบค าถามในแบบทดสอบนั้น โดยการเลือกค าตอบด้วยการเขียน
เครื่องหมายหรือเขียนบรรยายค าตอบลงในกระดาษค าตอบที่จัดให้ก่อนด าเนินการทดสอบผู้วิจัยจะต้อง
ท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างเต็มใจให้ความร่วมมือและตั้งใจตอบ พร้อมทั้ง
อ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มตัวอย่างสามารถตอบข้อค าถามได้โดยสะดวก แบบทดสอบที่ใช้อาจเป็น
แบบเลือกตอบ (ปรนัย) หรือแบบเขียนตอบ (อัตนัย) ก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการ
และคุณลักษณะของสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการวัด 

2. การทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) เป็นการทดสอบที่ผู้วิจัยต้องการได้
ข้อมูลที่เป็นผลของการปฏิบัติ ทักษะ ความสามารถในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง 
เช่น การทดสอบทักษะในการทดลอง การทดสอบสมรรถนะทางกาย เป็นต้น ในการทดสอบภาคปฏิบัติ
นั้นผู้วิจัยจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ภาระงาน (Task) หรือชุดค าสั่งในการปฏิบัติการ ทดสอบที่ได้
มาตรฐานระหว่างบุคคลและในแต่ละครั้งของการทดสอบจากการสังเกต 

3. การสอบปากเปล่า (Oral Test) เป็นการทดสอบเพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
ความสามารถในการคิด การแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ หรือต้องการวัดความสามารถในการเผชิญ
กับปัญหาและการแก้ปัญหาในกรอบเวลาที่จ ากัด ผู้วิจัยต้องจัดเตรียมข้อค าถามที่จะใช้สอบและเกณฑ์
การให้คะแนนที่ชัดเจน เพ่ือให้คะแนนมีความหมายและมีความเชื่อถือได้  

1.3 ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ1มีดังนี้ 
1.3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามแนวอิงเกณฑ์ (กรณีแบบเลือกตอบ) มีข้ันตอนที่

ส าคัญดังนี้ (ชวลิต ชูก าแพง, 2553: 97-99) 
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1.3.1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560 หลักสูตรสถานศึกษา คู่มือการวัดและประเมิน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา 
สาระส าคัญ มาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

1.3.1.2 ศึกษาวิธีการสร้างข้อสอบจากหนังสือ ต าราเทคนิควิธีการสร้างข้อสอบ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

1.3.1.3 สร้างแบบทดสอบวัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและผลด้านพัฒนาการ
หรือทักษะที่ต้องการวัดหรือคาดหวังควรออกข้อสอบให้มากกวา่จ านวนที่จะใช้จรงิร้อยละ 50 ตัวอย่างเชน่ 
ต้องการ 30 ข้อ ก็ควรออกข้อสอบไว้ 45 ข้อ การออกข้อสอบดังกล่าวควรแสดงให้เห็นสัดส่วนที่ออก
ไว้ก่อนในแต่ละผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังภาพที่ 6.1 

  

ค าชี้แจง: นับจ านวนลูกโปร่งที่ก าหนดให้แล้ววงล้อม ○ ตัวเลขให้ถูกต้อง 

 
 

ภาพที 16.1 ตัวอย่างแบบทดสอบปรนัยโดยการนับและบอกจ านวนลูกโปร่ง 
ที่มา: ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว (2559: 97) 

 

1.3.1.4 น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct Validity) เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จ านวน 3 ท่าน 5 ท่าน หรือ 9 ท่าน 
ดังตัวอย่างตารางที่ 6.1 
ตารางที 16.1 แบบประเมินความสอดคล้องของเกณฑ์การให้คะแนนการวัด 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

1. นับจ านวนลูกโป่งที่ก าหนดให้แล้ววงล้อม  ตัวเลขให้
ถูกต้อง 

    

2. นับจ านวนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ก าหนดให้แล้ววงล้อม 
 ตัวเลขให้ถูกต้อง 

    

3. นับจ านวนลูกบอลที่ก าหนดให้แล้ววงล้อม  ตัวเลขให้
ถูกต้อง 

    

 6   7   8   9   10 
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1.3.1.5 น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ยและ/หรือท าการ

ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
1.3.1.6 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ โดยน าไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยที่

เรียนเนื้อหานั้นๆ มาแล้ว ซึ่งอาจได้แก่เด็กปฐมวัยในระดับที่สูงกว่า หรือถ้าในการวิจัยนั้นมีการทดลอง
ใช้แผนการเรียนรู้ด้วยก็สามารถน าข้อสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มดังกล่าวด้วยยิ่งเหมาะสมมากขึ้น 

1.3.1.7 น าคะแนนที่ได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจ จ าแนก
ตามวิธีของเบรนแนน (Brennan) หรือถ้ามีการทดสอบก่อนเรียนสามารถใช้วิธีของ S-Index ก็ได้ แล้ว
คัดข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 เอาไว้ โดยมีจ านวนข้อครบตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.3.1.8 น าข้อสอบที่ คัด เลือกไว้มาวิ เคราะห์หาค่าความเชื่ อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตรของโลเวท (Lovett) หรือสามารถใช้วิธีของคาร์เวอร์ (Carver) ใน
กรณีท่ีมีการทดสอบก่อนและหลังเรียน 

1.3.1.9 จัดพิมพ์แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และน าไปทดลอง
ใช้กับเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

1.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามแนวอิงกลุ่ม มีขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ (ชวลิต    
ชูก าแพง, 2553: 99-100) 

1.3.2.1 ขั้ น ตอนที่  1 ถึ งขั้ น ตอนที่  5 มี ก ารด า เนิ นการเช่ น เดี ยวกั บ
แบบทดสอบวัดตามแนวอิงเกณฑ์ 

1.3.2.2 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหรือ
กลุ่มตัวอย่างแล้วน ามาหาคุณภาพแนวอิงกลุ่ม ได้แก่ การหาคุณภาพรายข้อโดยพิจารณาค่าความยากง่าย (p) 
อ านาจจ าแนก (r) จากนั้นน าข้อสอบที่คัดเลือกไว้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
โดยนิยามใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์สัน (KR20) หรือ (KR21) ในกรณีที่วัดครั้งเดียวและใช้สูตรสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (rxy) ในกรณีท่ีมีการทดสอบเพ่ือหาความเชื่อมั่นสองครั้ง (Test-Retest Method)  

1.3.2.3 จัดพิมพ์แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและน าไปทดลอง
ใช้กับเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

1.3.3 แบบทดสอบวัดภาคปฏิบัติ 
1.3.3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา ข้อมูลเบื้องต้นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง 
1.3.3.2 วิเคราะห์เนื้อหาและก าหนดเนื้อหาโครงสร้างในการสร้าง 
1.3.3.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาที่จะวัดว่าแบบทดสอบนั้นมี

ความสอดคล้องกับเกณฑ์หรือไม่ 
1.3.3.4 ท าการออกแบบสร้างเครื่องมือแบบทดสอบภาคปฏิบัติ โดยก าหนด

รายการต่างๆ ให้ครอบคลุมเนื้อหา และก าหนดสัดส่วนคะแนนในแต่ละขั้นตอนและเกณฑ์การให้
คะแนนในแต่ละรายการย่อยโดยใช้คะแนนแบบรูบริค (Rubric) โดยมีการก าหนดเกณฑ์และ
รายละเอียดอย่างชัดเจนในแต่ละระดับจากแบบสังเกตการวัดภาคปฏิบัติที่สร้างขึ้น ดังภาพที่ 6.2  
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เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

เด็กสามารถปฏิบัติได้ในระยะ 
เวลา 5 วินาที ยืนทรงตัวได้นิ่ง 
โดยไม่โอนเอนส่ายไปมา 

เด็กสามารถปฏิบัติได้แต่สามารถ
ยืนทรงตั วได้ ในระยะเวลา 5 
วินาที โดยมีการโอนเอนส่ายไป
มาเล็กน้อย 

เด็กไม่สนใจท ากิจกรรมหรือไม่
ส าม ารถ ป ฏิ บั ติ ต าม ที่ ค รู
ก าหนดได้ มีการล้มลงกับพ้ืน
โดยที่ครูยังไม่ได้เริ่มนับ 1-10 

 

ภาพที 16.2 ตัวอย่างแบบทดสอบวัดภาคปฏิบัติ 
ที่มา: ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว (2559: 250) 

 

1.3.3.5 น าแบบทดสอบภาคปฏิบัติให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจ านวน 3 ท่าน 5 ท่าน 
หรือ 9 ท่าน ดังตัวอย่างตารางที่ 6.3 
ตารางที 16.3 แบบประเมินความสอดคล้องของเกณฑ์การให้คะแนนการวัดภาคปฏิบัติ 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

1. การเขย่งปลายเท้าพร้อมกับเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นไป
เหนือศีรษะ 

    

2. การขว้างลูกบอลไกล     
3. การวิ่งและหยุดทันทีโดยเสียการทรงตัวเล็กน้อย     

 

1.3.3.6 น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย และ/หรือท าการ
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

1.3.3.7 น าแบบทดสอบวัดภาคปฏิบัตินี้ไปท าการทดลองใช้ (Try Out) กับ
เด็กปฐมวัยที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 – 40 คน ซึ่งมีผู้สังเกตให้คะแนน 
จ านวน 2 คน ได้แก่ ผู้วิจัยและผู้ร่วมประเมินโดยผู้ร่วมประเมินต้องมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผู้วิจัยใน
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ด้านความรู้หรือประสบการณ์ ซึ่งผู้ร่วมประเมินจะต้องซักซ้อมกับผู้วิจัยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
แบบทดสอบวัดดังกล่าวที่ตรงกันสามารถให้คะแนนได้ตรงกับความเป็นจริง 

1.3.3.8 น าคะแนนที่ได้จากการสังเกตของผู้สังเกตทั้ง 2 คน มาหาคุณภาพค่า
ความเชื่อมั่นโดยมีรายละเอียดในการเลือกใช้สถิติดังนี้ 

1) ในกรณีที่แบบทดสอบวัดภาคปฏิบัติเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ให้ใช้สูตรการหาค่าความเชื่อม่ันใช้สูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

2) ในกรณีที่แบบทดสอบวัดภาคปฏิบัติเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ผู้ประเมินทั้ง 2 คนร่วมกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยแล้วน ามาค านวณหาค่าความ
เชื่อมั่นดัชนีความเห็นพ้องกันของผู้ประเมิน กรณีหลายพฤติกรรมหลายตัวอย่างสองผู้ประเมิน ดังที่ 
ไพศาล วรค า (2561: 297) ได้ให้เกณฑ์การพิจารณา RAI ตั้งแต่ 0.85 ขึ้นไปเป็นค่าที่ยอมรับได้ 

3) ในกรณีที่แบบทดสอบวัดภาคปฏิบัติข้อมูลเป็นคะแนนในมาตรา
อัตราภาคให้ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

1.3.3.9 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดภาคปฏิบัติฉบับสมบรูณ์และน าไปทดลองใช้
กับเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

1.4 ข้อดีและข้อเสียของแบบทดสอบ 
จติติรัตน์ แสงเลิศอุทัย (2558:15) ได้แบ่งข้อดีและข้อเสียของแบบทดสอบไว้ ดังนี้ 

1.4.1 ข้อดีของแบบทดสอบ 
1.4.1.1 เป็นเครื่องมือที่เหมาะส าหรับใช้วัดพฤติกรรมด้านปัญญาหรือด้าน

พุทธิพิสัยได้ดีกว่าเครื่องมือชนิดอื่น 
1.4.1.2 แบบทดสอบมีหลายชนิดหลายรูปแบบท าให้สามารถเลือกสร้าง และ

ใช้ให้เหมาะจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน 
1.4.4.3 ใช้ได้สะดวกและประหยัด เนื่องจากสามารถใช้สอบเด็กได้จ านวน

มากในเวลาเดียวกัน 
1.4.2 ข้อเสียของแบบทดสอบ 

1.4.2.1 ถามได้บางเรื่องไม่ครอบคลุมเนื้อหาและจุดมุ่งหมายการสอน 
1.4.2.2 ความเชื่อมั่นต่ า (Low Reliability) เพราะเป็นข้อสอบสั้นและจ านวน

ข้อน้อย 
1.4.2.3 ความเที่ยงตรงต่ า (Low Validity) เนื่องจากแบบทดสอบอัตนัยคลุม

เนื้อหาได้น้อย จึงท าให้มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาต่ า(Content Validity)  
1.4.2.4 มีประโยชน์ใช้สอยต่ าคือตรวจข้อสอบล าบาก ต้องเสียเวลามาก 
1.4.2.5 ค าตอบแต่ละข้อน าไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงหรือประเมินไม่ได้ 

2. แบบสอบถาม 
2.1 ความหมายของแบบสอบถาม 
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 74) แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วยชุดของข้อค าถามที่ต้องการให้กลุ่มตัวอย่างตอบ โดยการเติมเครื่องหมายหรือ
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เขียนตอบ หรือกรณีที่กลุ่มตัวอย่างอ่านหนังสือไม่ได้หรืออ่านได้ยาก อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม 
นิยมถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็นของบุคคล 

สิน พันธุ์พินิจ (2547: 161-167) แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือวัดที่
ประกอบด้วยชุดค าถามที่เตรียมไว้เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างตอบในความหมายความกว้าง แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อ ข้อเท็จจริง พฤติกรรมของกลุ่มบุคคล และ
ข้อมูลอ่ืนๆ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ วัด และประเมินค่าของสิ่งที่ศึกษาในการวิจัยเชิงส ารวจจะนิยม
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวัดมาก ส่วนการวิจัยเชิงมนุษย์วิทยาจะใช้การสังเกตและถ้าเป็นการวิจัย
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวัด เป็นต้น 

อรุณ จิรวัฒน์กุล (2556: 9-10) แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นชุดค าถามที่มีการ
จัดวางรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้สอบถามข้อมูลจากผู้ตอบค าถาม แบบสอบถามถูกใช้เป็น
เครื่องมือพ้ืนฐานในการเก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณหลายประเภท เช่น การวิจัยเชิงพรรณนาและ
การวิจัยเชิงวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ที่ใช้ข้อมูลจากการส ารวจ เป็นต้น ค าถามแต่ละข้อในการท า
แบบสอบถามสร้างขึ้นเพ่ือใช้เก็บข้อมูลตัวแปรโครงงานวิจัย จ านวนค าถามในแบบสอบถามจัดไปตาม
จ านวนตัวแปรที่ใช้ในการตอบค าถามวิจัย 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า แบบสอบถาม หมายถึง แบบรายการค าถามที่ใช้ส าหรับเก็บ
ข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น ความคิดเห็น ความรู้สึก ฯลฯ โดยให้บุคคลนั้นๆ ตอบลงใน
แบบฟอร์มที่สร้างขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการกรอกข้อความ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ก็ได้แล้วน าค าตอบที่
ได้มาวิเคราะห์   

2.2 ประเภทของค าถาม 
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีความมุ่งหมายของ

การใช้แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เพ่ือทราบว่าผู้ตอบรู้อะไร คิดอะไร คาดหวังรู้สึกหรือชอบอะไร   
หรือสามารถท าอะไรได้บ้าง ดังนั้นแบบสอบถามจึงมีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง คือ 
อายุ การศึกษา ศาสนา รายได้ สถานภาพการสมรส และอาชีพ ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติหรือความเชื่อ 
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น การท าการเกษตร การซื้อของ การบริโภคอาหาร และการชมรายการ
วิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งข้อมูลอย่างอ่ืน ซึ่งนักวิจัยจะต้องเลือกประเภทค าถามให้เหมาะสม  ซึ่งมีทั้ง
แบบสอบถามปลายเปิด และปลายปิด 

2.2.1 แบบสอบถามปลายเปิด (Opened Form) เป็นแบบสอบถามที่ไม่ก าหนด
ค าถามตายตัว ผู้ตอบสามารถตอบโดยอิสระตามความรู้สึกหรือความคิดส่วนตัว เช่น 

ท าไมท่านถึงน าลูกหรือบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนนี้  
………………………………………………………………………… 
เมื่ออยู่ที่บ้านลูกหรือบุตรหลานท่านได้ช่วยงานบ้านอะไรบ้าง  
………………………………………………………………………… 

2.2.2 แบบสอบถามปลายปิด (Closed Form) เป็นแบบสอบถามที่มีค าตอบให้เลือก
เติมซึ่งผู้ตอบเรียงล าดับความส าคัญของเหตุผลนั้นๆ ค าถามปลายปิดที่นิยมใช้มีอยู่ 3 แบบดังนี้ 

2.2.2.1 ค าถามที่ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวบางครั้งเรียกว่า แบบตรวจ
รายการ (Check-List) เช่น 
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เด็กๆ ชอบบริโภคผักหรือไม่ 
     ⬜ ชอบ    ⬜ ไม่ชอบ 
เด็กๆ ชอบบริโภคผลไม้หรือไม ่

    ⬜ ชอบ    ⬜ ไม่ชอบ 
2.2.2.2 ค าถามที่ให้จัดเรียงล าดับความส าคัญ โดยลักษณะจะขอให้ท่านเขียน

หมายเลขตามล าดับความส าคัญ 1 2 3……. เช่น 
ให้เรียงล าดับสีของผักที่เด็กๆ ชอบรับประทานมากที่สุดไปหาที่น้อยที่สุด 

……… ผักสีเขียว 
……… ผักสีเหลือง 
……… ผักสีม่วง 
...…… ผักสีส้ม 
……… ผักสีแดง 

2.2.2.3 ค าถามให้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) อาจใช้มาตรวัด
ของลิเคลิร์ต 5 ระดับและให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว เช่น 
ตารางที 16.3 ตัวอย่างแบบสอบถามด้านการบริโภคผักและผลไม้ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. อาหารกลางวันเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก      
2. โรงเรียนมีการเตรียมอาหารว่างเป็นผลไม้ทุกวัน      
3. เด็กๆ คิดว่าจะเลือกบริโภคผลไม้แทนการบริโภคขนมขบเคี้ยวหรือ
น้ าหวาน 

     

เกณฑ์การพิจารณา 
5 หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมาก 
3 หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1 หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

2.2.3 แบบสอบถามชนิดผสม (Mixed Form) หรือแบบสอบถามกึ่งปิด (Semi-
Close Ended Form) เป็นแบบสอบถามที่มีรูปแบบผสมกันระหว่างแบบสอบถามปลายปิดและ
แบบสอบถามปลายเปิด โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นหลักและเสริมด้วยปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ ตอบ
สามารถเพ่ิมทางเลือกเองได้ ท าให้สามารถแก้ไขจุดอ่อนของแบบสอบถามปลายปิดที่มีตัวเลือกไม่ครบ
ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง และเอ้ืออ านายความสะดวกให้ผู้ตอบสามารถตอบได้ง่ายไม่
เสียเวลา เช่น (ไพศาล วรค า, 2561: 256-257) 
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2.2.3.1 ค าถามที่ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากหลายค าตอบและอาจมี
ค าตอบแบบเปิดไว้ด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าค าตอบต่างๆ ที่เตรียมไว้นั้นจะครอบคลุมสิ่งที่ผู้ตอบต้องการ
หรือไม ่เช่น 

เพราะเหตุใดเด็กๆ ถึงไม่ชอบท่านผัก  
⬜ ผักมีกลิ่นเหม็น ฉุน 

⬜ ผักมีรสขม 

⬜ มีประสบการณ์ฝังใจ เช่น ส าลัก ติดคอ อาเจียน 

⬜ อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................... 
2.2.3.2 ค าถามที่ให้เลือกตอบได้หลายข้อและมีค าถามแบบปลายเปิดไว้ด้วย 

เช่น 
ผักที่เด็กๆ ชอบรับประทานมีผักอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

⬜ ผักกาด  ⬜ ผักบุ้ง ⬜ ผักกะหล่ าปลี 
⬜ หัวไชเท้า  ⬜ แครอท ⬜ คะน้า 
⬜ มะเขือเทศ ⬜ แตงกวา ⬜ ฟักทอง 
⬜ ถั่วลั่นเตา  ⬜ ต้นหอม ⬜ มะละกอ 

⬜ หน่อไม้ฝรั่ง ⬜ เห็ด  ⬜ ถั่วฝักยาว 
⬜ มะเขือเปราะ ⬜ บล็อกโคลี่ ⬜ อ่ืนๆ ระบุ.......... 

2.3 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม1มีดังนี้ 
2.3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา ข้อมูลเบื้องต้นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

แบบสอบถาม 
2.3.2 ก าหนดเนื้อหาและโครงสร้างในการสร้างแบบสอบถาม โดยมีเนื้อหาแยกเป็นตอน เช่น 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด    
มีหลายค าตอบให้เลือกแต่ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียวประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพ  
บทบาทในการพัฒนาโรงเรียน และอายุ  จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ทั้ง
ระบบ ข้อมูลด้านความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหาร จ านวน 8 ข้อ ความรู้และประสบการณ์ของ
ครู จ านวน 11 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ดังที่ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

111ระดับ11111111111111111ความหมาย 
5  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
4  มีความคิดเห็นในระดับมาก 
3  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
2  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
1  มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
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2.3.3 น าแบบสอบถามให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct Validity) เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จ านวน 3 ท่าน 5 ท่าน หรือ 9 ท่าน 
ดังตัวอย่างตารางที่ 6.4 
ตารางที 16.4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยด้านการเรียนการสอน 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน     
2. การเอาใจใส่ดูแลเด็กของครูผู้สอน     
3. การแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครูผู้สอน     
4. การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

    

5. การมีจิตอาสาของครูผู้สอน     
 

2.3.4 น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย และ/หรือท าการปรับปรุง
แก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

2.3.5 น าแบบสอบถามนี้ ไปท าการทดลองใช้ (Try Out) กับเด็กปฐมวัยที่ ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับตามวิธีของ (Cronbach) ที่เรียกว่า 
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient: α) 

2.3.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบรูณ์ และน าไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

2.4 ข้อดีและข้อเสียของแบบสอบถาม ในการพิจารณาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
เก็บข้อมูล นักวิจัยควรเข้าใจข้อดีและข้อจ ากัดของการใช้แบบสอบถามโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1 ข้อดีของแบบสอบถาม 
2.4.1.1 สร้างง่ายใช้เวลาสั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสะดวกต่อการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
2.4.1.2 สามารถปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้ 

เนื่องจากไม่มีการระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบ
ข้อมูลไม่ต้องกลัวผลกระทบที่ตามมา 

2.4.1.3 ค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามสามารถน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติได้ง่าย 
2.4.1.4 ในบางกรณีสามารถเก็บแบบสอบถามจากผู้ที่พบเห็นโดยบังเอิญหรือ

สามารถเก็บข้อมูลที่อยู่ห่างไกลจากการกระจัดกระจายกันได้ โดยอาศัยระบบการสื่อสารทางไปรษณีย์
และสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจ านวนมาก 

2.4.1.5 ในการสรุปผลจากงานวิจัยที่ได้จากแบบสอบถามสามารถใช้สรุปเป็น
ตัวแทนของประชากรที่ศึกษาได้ เหมาะสมกับการศึกษาที่ต้องการสรุปภาพปัญหาของประชากรหรือ
การศึกษาในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
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2.4.2 ข้อเสียของแบบสอบถาม 
2.4.2.1 ใช้ได้กับผู้ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ กลุ่มตัวอย่างที่อ่านหนังสือไม่

ออกเขียนไม่ได้หรือมีปัญหาด้วยการอ่านและการเขียนควรใช้วิธีสัมภาษณ์ 
2.4.2.2 ในการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์จะต้องเสียเวลาติดตามเอกสาร

กลับคืน เช่น อาจเกิดปัญหาผู้ตอบแบบสอบถามไม่ส่งเอกสารกลับคืนท าให้ต้องโทรศัพท์ติดตาม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ ท าให้เสียเวลาและอาจได้เอกสารไม่ครบตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2.4.2.3 ในกรณีที่แบบสอบถามมีข้อค าถามจ านวนมาก ใช้เวลาตอบนานหรือ
ค าถามเรื่องที่ผู้ตอบไม่มีความสนใจอาจท าให้ผู้ตอบ ตอบโดยไม่ตั้งใจหรือปฏิเสธไม่ตอบ ท าให้มีโอกาส
ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 

3. แบบสัมภาษณ์ 
3.1 ความหมายของแบบสัมภาษณ์  
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ได้น ามาใช้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ใน

อดีตกาลจนกระทั่งในปัจจุบัน และเป็นวิธีที่นิยมกันแพร่หลายในการน ามาใช้รวบรวมข้อมูลในงานวิจัย
ทุกสาขาโดยเฉพาะงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในขณะเดียวกันการสัมภาษณ์      
เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการสนทนา ซักถามและโต้ตอบระหว่างผู้รวบรวมข้อมูลหรือ             
ผู้สัมภาษณ์ (Interviewer) กับผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ (Interviewee) วิธีนี้ผู้รวบรวมข้อมูลมี
โอกาสสังเกตบุคลิกภาพ อากัปกิริยา ตลอดจนพฤติกรรมทางกายและวาจา ขณะสัมภาษณ์ซึ่งอาจใช้
เป็นข้อมูลที่ใช้ตีความหมายพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ประกอบค าสัมภาษณ์ได้ด้วย การเก็บข้อมูล
โดยแบบสัมภาษณ์เป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิโดยต้องอาศัยการเผชิญหน้า (Face-to-Face) 
โดยอาจเป็นการสัมภาษณ์แบบเดี่ยวเป็นรายบุคคล หรืออาจสัมภาษณ์เป็นกลุ่มก็ได้แต่ผู้ให้ข้อมูลจะให้
ข้อมูลจากปากของตนเอง ในยุคปัจจุบันการสัมภาษณ์อาจด าเนินการโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยเช่น การสัมภาษณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) แต่สิ่งที่ส าคัญคือจะต้อง
มีการเผชิญหน้ากันเสมอและผู้ถูกสัมภาษณ์จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง เสมอการเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อาจท าการจดบันทึกค าตอบไว้บนกระดาษ หรืออาจใช้การบันทึกเสียงของ
ผู้ให้สัมภาษณ์โดยตรงเลยก็ได้ อย่างไรก็ตามด้วยมารยาทและจรรยาบรรณของนักวิจัย หากมีการ
บันทึกเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ นักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์ควรต้องขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนเสมอ   
สิ่งที่นักวิจัยควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์คือ การเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบการใช้วิธีการสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลนั้นมีข้อดีและข้อจ ากัดดังนี้ (สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, 
2557: 6-7, บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 90, Macintyre, 2000, Schmuc, 2006) 

3.2 ประเภทของแบบสัมภาษณ์1(Interview) 
แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการสนทนาหรือการซักถามมีจุดมุ่งหมาย

ที่แน่นอนระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ เป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ท าให้เห็นรายละเอียดชัดเจนและลึกซึงมากขึ้น ชนิดของการสัมภาษณ์มี 3 ชนิดดังนี้ (สฤษดิ์พงษ์  
ลิมปิษเฐียร, 2557: 6-7)  

3.2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่
มีการใช้แบบฟอร์มที่มีการเตรียมการ มีแผนการ และการบริหารการสัมภาษณ์  จัดเตรียมไว้อย่าง
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ค่อนข้างแน่นอนเป็นการล่วงหน้า การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนี้มีลักษณะการด าเนินงานที่เป็น
มาตรฐานหรือเป็นทางการมาก ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะตอบค าถามเดียวกันและถามค าถามก่อนหลัง
เรียงตามล าดับเหมือนกัน ผู้สัมภาษณ์จะต้องอ่านค าถามตามล าดับในแบบสัมภาษณ์ ข้อดีของการ
สัมภาษณ์แบบนี้คือ ผู้วิจัยสามารถจัดหมวดหมู่ สรุป และลดเวลาในการสัมภาษณ์ได้ง่ายขึ้น 

3.2.2 การสัมภาษณ์ แบบไร้โครงสร้าง (Unstructured Interview ) เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เป็นการเปิดกว้างและไม่เป็นทางการมากนัก ผู้สัมภาษณ์จะถามเรื่องใด
ก่อนหรือหลังก็ได้ รวมทั้งไม่จ าเป็นต้องถามค าถามเหมือนกันทุกคนก็ได้ ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการถาม
และสามารถปรับเปลี่ยนการซักถามให้เหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนได้ การสัมภาษณ์แบบนี้ 
อาจมีแนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Guide) ซึ่งจะมีหัวข้อของข้อมูลที่ต้องระบุไว้ เพ่ือให้ผู้
สัมภาษณ์จะได้ตั้งค าถามในแต่ละหัวข้อเอง ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีความสามารถและความช านาญใน
การสัมภาษณ์มาก 

3.2.3 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มลีักษณะกึ่งๆ ระหว่างการสัมภาษณ์แบบที่ 1 และแบบที่ 2   

3.3 ประเภทของค าถาม สามารถแบ่งได้ 3 ชนิด ดังนี้ (มณีญา สุราช, 2559: 130-131) 
3.3.1 ค าถามแบบมีตัวเลือกก าหนดไว้แล้ว (Fixed Alternatives) คือค าถามที่มี

ค าตอบก าหนดไว้แล้วในแบบสัมภาษณ์ มีลักษณะและรูปแบบเช่นเดียวกันกับแบบสอบถามซึ่งอาจอยู่
ในรูปตอบรับหรือตอบปฏิเสธ เช่น มี–ไม่มี, จริง–ไม่จริง, ใช่–ไม่ใช่, ถูก–ผิด หรืออยู่ในรูปให้เลือกตอบ
จากที่ก าหนดไว้และมักนิยมใช้ตัวเลือกปลายเปิดต่อท้าย “อ่ืนๆ โปรดระบุ.......” ทั้งนี้เพ่ือแก้ปัญหาที่
ผู้ตอบมีค าตอบไม่ตรงกับที่มีให้เลือก 

3.3.2 ค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended) คือค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้
แสดงความคิดเห็นโดยอิสระและเต็มที่ ฉะนั้นผู้สัมภาษณ์จะต้องท าหน้าที่จดบันทึกรายละเอียดของ
ค าถามของผู้ให้สัมภาษณ์ ค าถามประเภทนี้มักใช้เพ่ือต้องการทราบรายละเอียดที่ลึกซึ้ง  ถ้าพิจารณา
จากชนิดของค าถามในการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ก็มีรูปแบบท านอง
เดียวกันกับแบบสอบถามนั่นเอง  

3.3.3 ค าถามแบบเจาะลึก (Probe Questions) เป็นค าถามปลายเปิดที่ต้องการใช้
ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในการตอบ เป็นค าถามที่ใช้ในการถามแบบต่อเนื่องเพ่ือ ให้ได้
ค าตอบในเชิงวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องหนึ่งหรือเป็นค าถามที่ใช้ในเชิงซักถามหรือสอบถาม  

3.4 ขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนดังนี้ (ชวลิต ชูก าแพง, 2553: 106) 
3.4.1 ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสารที่เก่ียวข้อง 
3.4.2 ก าหนดรูปแบบและประเภทเพ่ือสร้างแบบสัมภาษณ์จากการศึกษาเอกสาร 
3.4.3 ก าหนดโครงสร้างเพื่อวางแผนสร้างแบบสัมภาษณ์ 
3.4.4 ก าหนดประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ 
3.4.5 น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องเพ่ือ

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จ านวน 3 ท่าน 5 ท่าน 
หรือ 9 ท่าน  
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3.4.6 น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย และ/หรือท าการปรับปรุง
แก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

3.4.7 น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มเด็กปฐมวัยจ านวน 5-10 คน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

3.4.8 ปรับปรุง แก้ไข จัดพิมพ์เป็นต้นฉบับเพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
3.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบสัมภาษณ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 93) ดังนี้  

3.5.1 ข้อดีของแบบสัมภาษณ์ 
3.5.1.1 เป็นเทคนิคที่ใช้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยชรา 

เหมาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรือมีปัญหาในการอ่านและเขียน 
3.5.1.2 สามารถปรับค าถามให้ชัดเจนขึ้นได้ ถ้าผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เข้าใจก็

เปลี่ยนค าถามให้เกิดความเข้าใจได้ 
3.5.1.3 ผู้ให้สัมภาษณ์จะให้ความร่วมมือมากกว่าวิธีส่งแบบสอบถามไปให้ตอบ 

3.5.2 ข้อจ ากัดของแบบสัมภาษณ์ 
3.5.2.1 ต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาก การสัมภาษณ์แต่ละครั้ง

จะต้องใช้เวลาในการเดินทางไปกลับในการสัมภาษณ์แต่ละคน ดังนั้นจึงต้องใช้ความพยายามและ
ค่าใช้จ่ายสูง 

3.5.2.2 ผู้ให้สัมภาษณ์อาจตอบไม่ตรงกับข้อความจริงของตนด้วยความจงใจ 
4. แบบสังเกต 

4.1 ความหมายของแบบสังเกต 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538: 154) กล่าวว่า เครื่องมือวัดประเภทนี้จะต้องใช้

ตัวบุคคลหรือครูมาท าหน้าที่วัด คือใช้ตาและหูเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามเฝ้าดูการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มคน เมื่อใดพฤติกรรมที่สังเกตได้ก็บันทึกเอาไว้เพ่ือป้องกันการหลงลืม 
แล้วเก็บไว้ส าหรับเป็นข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

บุญชม ศรีสะอาด (2556: 74) กล่าวว่า การสังเกตเป็นเทคนิคการรวบรวมข้อมูลการวิจัย
อย่างหนึ่งที่ผู้สังเกตการใช้สายตาเฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจ
ลักษณะธรรมชาติและความเกี่ยวข้องกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นๆ 

นพเก้า ณ พัทลุง (2548: 41) กล่าวว่า การสังเกต คือการเฝ้าดูต่อสิ่งที่ต้องการจะศึกษา 
เป็นวิธีที่ใช้ได้ทั้งในระหว่างการสอนปกติและขณะที่นักเรียนท างานเดี่ยวหรือนอกเวลาเรียน ค าถามที่
ช่วยวางแผนการสังเกต เช่น จะสังเกตพฤติกรรมหรือผลงาน จะสังเกตพฤติกรรมด้านไหน จะสังเกต
นักเรียนแต่ละคน เป็นกลุ่มเล็ก หรือทั้งชั้น สังเกตกี่ครั้งจึงจะเหมาะสม จะบันทึกการสังเกตอย่างไร 
และจะใช้เครื่องมืออะไรในการสังเกต 

จากข้อมูลข้างต้นที่นักวิชาการกล่าวถึงความหมายของการสังเกต ผู้เขียนสรุปได้ว่า การ
สังเกต หมายถึง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของสิ่งที่เราต้องการศึกษาอาจเป็น
บุคคล สิ่งแวดล้อมหรือวัตถุต่างๆ จากการมองโดยการติดตามเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด การสังเกตเป็น
เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยเฉพาะการสังเกตเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่แสดงออก อารมณ์ ความรู้สึก รวมไปถึงบรรยากาศในชั้นเรียน 
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4.2 ประเภทของการสังเกต การสังเกตจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือที่เน้นตัวบุคคลท าหน้าที่ใน
การวัด โดยใช้ประสาทสัมผัสเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามเฝ้าดูการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
เมื่อได้สังเกตแล้วก็บันทึกเป็นข้อมูลในการวิจัยต่อไป ซึ่งการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตนั้นแบ่งได้
เป็น 2 ประเภทคือ แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสังเกตท่ีผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ และแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) การสังเกตที่ผู้สังเกตไม่ได้
เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ไปสังเกตเพียงแต่เป็นผู้สังเกตการเท่านั้น (ประสาท เนืองเฉลิม, 
2556: 205-206) 

4.2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้สังเกตเข้าไปมีส่วน
ร่วมอยู่ในเหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้นๆ การเข้าไปมีส่วนร่วมนี้อาจเป็นลักษณะมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ 
(Completion Participant) โดยจะเข้าไปเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
กลุ่มเช่นเดียวกับผู้ถูกสังเกต การมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ผู้ถูกสังเกตจะไม่รู้ตัวว่าก าลังถูกสังเกตจึงมี
พฤติกรรมตามปกติ แต่การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยไม่สมบูรณ์จะเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมบ้างตาม
สมควรเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มถูกสังเกต 

4.2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เป็นการ
สังเกตที่ผู้สังเกตจะอยู่นอกวงผู้ถูกสังเกต ท าตนเป็นบุคคลภายนอกโดยไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ถูก
สังเกตเลย ขณะสังเกตผู้สังเกตอาจจะอยู่ในบริเวณเดียวกันหรืออยู่นอกบริเวณเหตุการณ์ที่สังเกตก็ได้ 
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนี้ก็มีทั้งแบบผู้ที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวว่าก าลังถูกสังเกต 

4.3 เครื องมือที ใช้ในการประกอบการสังเกต การสังเกตอย่างเป็นทางการผู้วิจัยจะสร้าง
เครื่องมือในการช่วยสังเกตหลากหลายรูปแบบ เช่น การตรวจสอบรายการแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
แบบบันทึกพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ (บุญชม สีสะอาด, 2549: 57 - 60)  

4.3.1 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วยรายการที่แสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ครูผู้วิจัยจะบันทึกว่ามีพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดข้ึนหรือไม่ ไม่ได้พิจารณาถึงคุณภาพหรือปริมาณ
ของพฤติกรรมว่ามีมากน้อยเพียงใด ดังตัวอย่างพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ เช่น 

 
แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมการเล่น 

วันที่ ............เดือน.......................พ.ศ................เวลา........................... 
ชื่อ.....................................นามสกุล……………………………………………………………. 

ตารางที 16.5 แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมการเล่น 

เรื องที  ลักษณะพฤติกรรม มี ไม่มี หมายเหตุ 
1 นั่งดูผู้อื่นเล่น    
2 เล่นคนเดียว    
3 เล่นกับคนอื่นด้วยความร่วมมือ    

 
4.3.2 มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นแบบสังเกตที่ผู้ตอบจัดอันดับได้ 

3 ระดับ ได้แก่ มาก ปานกลาง น้อย หรือ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มากปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  



131 
 

 

โดยมาตราส่วนประมาณค่านี้จะมีความละเอียดมากกว่าแบบตรวจสอบรายการที่มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ดังตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ดังนี้ 

ตอนที 11 ข้อมูลทั วไปของผู้สังเกตการสอนและครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
ชื่อ-สกุล (ผู้สังเกตการสอน)      
ชื่อ-สกุล (ครูผู้สอน)       
ระดับชั้นที่สังเกตการสอน       
โรงเรียน         
วัน เดือน ปี    เวลา    

ตอนที 12 พฤติกรรมการสอน 
 

พฤติกรรมการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ก่อนการสอน      
  1. เตรียมเอกสารที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน      
  2. เตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการเรียน      
  3. เตรียมสื่อการเรียนการสอน      
  4. วางแผนการสอนล่วงหน้า/จัดท าแผนการจัดประสบการณ์      

 

4.3.3 แบบบันทึกพฤติกรรม (Anecdotal Record) เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีแต่หัวข้อในการสังเกต ไม่มีรายละเอียด ผู้วิจัยต้องมีความ
ละเอียดในการสังเกตและบันทึกข้อมูล ดังตัวอย่างแบบบันทึกพฤติกรรมเด็กปฐมวัย เช่น 

 
วันที่...............เดือน...........................................พ.ศ.....................................เวลา................................... 
ชื่อเด็กปฐมวัย..............................................................สถานที่สังเกต..................................................... 

พฤติกรรมที่สังเกต……………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................ 
 การวิเคราะห์พฤติกรรม……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.4 ขั้นตอนในการสร้างแบบสังเกต อธิบายถึงขั้นตอนการสร้างแบบสังเกตมีขั้นตอนดังนี้ 
(ชวลิต ชูก าแพง, 2553: 108) 

4.4.1 ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการสร้างแบบสังเกตจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4.4.2 ก าหนดรูปแบบและประเภทเพื่อสร้างแบบสังเกตจากการศึกษาเอกสาร 
4.4.3 ก าหนดโครงสร้างเพื่อวางแผนสร้างแบบสังเกต 
4.4.4 ก าหนดประเด็นที่ต้องการสังเกต 
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4.4.5 น าแบบสังเกตที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct Validity) เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จ านวน 3 ท่าน 5 ท่าน หรือ 9 ท่าน 

4.4.6 น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย และ/หรือท าการปรับปรุง
แก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

4.4.7 น าแบบสังเกตที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มเด็กปฐมวัยจ านวน 5-10 คน  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

4.4.8 ปรับปรุง แก้ไข จัดพิมพ์เป็นต้นฉบับเพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
4.5 ข้อดีและข้อเสียของแบบสังเกต1ประสาท เนืองเฉลิม (2556 : 206 - 208) กล่าวไว้ดังนี้ 

4.5.1 ข้อดีของการสังเกต 
4.5.1.1 ข้อเท็จจริงด้วยวิธีการสังเกตโดยตรง เพราะได้ศึกษาและสังเกต

ประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเก่ียวกับปรากฏการณ์นั้นท าให้ได้ข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้สูง 
4.5.1.2 ช่วยให้ ได้ข้อมูลที่ เป็นตัวแทนพฤติกรรมในสภาพการณ์ และ

สภาวการณ์ต่างๆ อย่างแท้จริง ซึ่งจะมีความหมายลึกซึ้งกว่าข้อมูลที่ได้จากวิธีอ่ืน 
4.5.1.3 สามารถบันทึกข้อเท็จจริงได้ ในระหว่างที่ปรากฏการณ์ที่ต้องการ

สังเกต ขณะที่เหตุการณ์ก าลังเกิดขึ้นจริงๆ 
4.5.1.4 ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงที่ไม่บิดเบือน เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นได้จาก

บุคคลนั้นๆ ทันท ีโดยไม่มีโอกาสที่จะต้องนึกคิดเปลี่ยนแปลง 
4.5.1.5 ท าให้สามารถรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่ผู้ถูกสังเกตไม่เต็มใจบอกหรือ

เป็นข้อมูลที่เป็นความลับบางอย่างได้ 
4.5.1.6 ช่วยรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยวิธีการอ่ืน เพ่ือช่วยเสริมความรู้ความ

เข้าใจในข้อมูลให้ชัดเจนถูกต้องยิ่งขึ้น 
4.5.1.7 ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงบางอย่างที่เป็นผลพลอยได้ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นใน

ระหว่างการสังเกตโดยมีความส าคัญต่อการวิจัยนั้นอย่างยิ่ง 
4.5.2 ข้อเสียของการสังเกต 

4.5.2.1 ผลของการสังเกตขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ของผู้สังเกตเป็นส าคัญ ถ้าผู้สังเกตไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะสังเกตดีพอ หรือไม่มีความเข้าใจในวิธีการ
สังเกตจะท าให้ได้ผลน้อยมาก 

4.5.2.2 เสียเวลามากเพราะพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องการสั งเกตอาจไม่
เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น แต่ต้องรอระยะหนึ่งจึงเกิดพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์นั้น เช่น การสังเกต
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนระดับปฐมวัย 

4.5.2.3 อาจมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ท าให้ไม่มีโอกาสสังเกตเพราะ
เหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นยากที่จะคาดคะเนได้แน่นอน ต้องเลื่อนการสังเกตออกไปถ้าหาก
ไม่สามารถเลื่อนได้ก็อาจจะเกิดผลเสียหายแก่การวิจัยนั้นได้ 

4.5.2.4 เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์บางอย่างอาจยากที่จะไปสังเกตได้หรือ
เหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดพร้อมกันหลายอย่างและหลายแห่ง ท าให้การไปสังเกตได้ผลไมค่รบถ้วน 
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4.5.2.5 เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์บางอย่างไม่สามารถมองเห็นได้จึงไม่
สามารถบันทึกผลได้ เช่น การสังเกตสีหน้าของเด็กท าผิดว่ามีสีหน้าอย่างไร ซึ่งผู้สังเกตอาจมองไม่เห็น
สีหน้าของเด็กในเวลาที่ท าความผิดก็ได้ 

4.5.2.6 ผู้ถูกสังเกต ถ้ารู้ว่าตนถูกสังเกตอาจจะพยายามแสร้งท าหรือสร้างรอย
ประทับใจเป็นพิเศษให้แก่ผู้สังเกตจนท าให้ผู้สังเกตได้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ 

5. แบบวัดเจตคติ 
5.1 ความหมายของแบบวัดเจตคติ 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  (2531: 53) อธิบายความหมายว่า เจตคติ หมายถึง กิริยา

ท่าทางที่รวมๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพร้อมหรือความโน้มเอียงของจิตใจ ซึ่งแสดงออกต่อสิ่งเร้าใด
สิ่งเร้าหนึ่ง โดยแสดงออกมาในทางสนับสนุนซึ่งมีความรู้สึกเห็นดีเห็นชอบต่อสิ่งเร้านั้น 

ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2535: 78) อธิบายค าว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่
มีต่อวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง ค าว่าวัตถุในที่นี้ใช้ในรูปของความหมายทั่วไป อาจเป็นวัตถุทางกายภาพ 
หรือวัตถุชนิดหนึ่ง เช่น คุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อรถยนต์ที่ผลิตจากต่างประเทศ 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2538: 149) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะแสดงออกมาให้เห็นในค าพูดหรือพฤติกรรมที่สะท้อนทัศนคตินั้นว่า คนแต่ละ
คนมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากน้อยแตกต่างกัน ทัศนคติแม้จะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมแต่เป็นสิ่งที่เป็น
จริงเป็นจังส าหรับบุคคลที่มีทัศนคตินั้น บทบาทของทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมของคนมากแทบจะกล่าว
ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องส าคัญ
มากมายเพียงใด 

นพมาศ ธีรเวคิน (2542: 90) ให้ค านิยามของเจตคติ ไว้ว่า เป็นความเชื่อที่คงทนซึ่งมนุษย์
เรียนรู้มาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง เป็นการรวมตัวของความเชื่อที่ตั้งเป็นระบบคงทนซึ่งส่อให้เห็นว่า
เจตคตินั้นเป็นสิ่งที่รวมตัวกันจากความเชื่อเป็นกลุ่มจนกระท่ังมีความมั่นคงและเป็นระบบ 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545: 138) ให้ความหมายของเจตคติว่า เป็นสภาวะความพร้อม
ทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล ต่อสิ่งของ 
และต่อสถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นาน
พอสมควร 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 321) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ได้บัญญัติ 
ศัพท์ว่าเจตคติ หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

วิเชียร วิทยอุดม (2547: 45) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นแบบแผนของความรู้สึก ความเชื่อ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคล กลุ่มคน แนวคิด สิ่งที่แสดงออกหรือวัตถุประสงค์โดยตรง ทัศนคติคือ
อารมณ์ การรับรู้หรือพฤติกรรมโดยรวม ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่
เห็นชัดเจนแสมอไป ถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกันกับการด ารงชีวิตก็ตาม ความสัมพันธ์ของ
ทัศนคติและพฤติกรรมอาจจะเห็นได้ชัดเจน เมื่อเป็นความตั้งใจของแต่ละบุคคลได้ถูกแสดงออกมาโดย
การกระท าตามแนวทางที่แน่นอน ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นทัศนคติเฉพาะและแบบอย่างที่
เกี่ยวข้องกับทัศนคติในการท างานอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือ พันธสัญญาที่มีต่อองค์การทั้งความพึงพอใจ
และพันธสัญญาต่างก็มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การเป็นอย่างมาก ความหมายเจตคติ คือ 
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สภาพความคิด ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงประเมินที่มีต่อสิ่งต่างๆ (วัตถุ สถานการณ์ความคิด ผู้คน 
ฯลฯ) ซึ่งท าให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของ
ทัศนคติที่มีอยู่ 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548: 68) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง การประเมินหรือการตัดสิน
เกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ หรือเหตุการณ์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนคนหนึ่ง
เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง หรือเป็นท่าทีหรือแนวโน้มส่วนบุคคลที่แสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเป็นบุคคล
กลุ่มคน ความคิด และสิ่งของที่ได้ โดยมีความรู้สึกหรือความเชื่อเป็นพ้ืนฐานทัศนคติไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ค่านิยม เพราะค่านิยมเป็นสิ่งทีเราเห็นคุณค่า แต่ทัศนคติเป็นความรู้สึกด้านอารมณ์ (พอใจหรือไม่
พอใจ) แต่ทั้ง 2 อย่างมีความสัมพันธ์กัน ทัศนคติเป็นพลังอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็น เช่นเดียวกับ
สัญชาตญาณหรือแรงจูงใจ แต่เป็นพลังที่สามารถผลักดันการกระท าบางอย่างที่สอดคล้องกับ
ความรู้สึกของทัศนคต ิ

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า แบบวัดเจตคติ หมายถึง วิธีการที่วัดความรู้สึก ความคิด 
ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อประสบการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลได้รับมี 2 ลักษณะ คือ เจตคติเชิง
บวกและเจตคติเชิงลบ ท าให้เกิดพฤติกรรมทางบวกและทางลบ 

5.2 ลักษณะของเจตคติ 
แบบวัดเจตคติ (Attitude Scale) เป็นชุดของข้อค าถามด้วยความรู้สึกที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ในทางบวกหรือทางลบ ซึ่งมีการก าหนดระดับของค าตอบไว้เป็นช่วงๆ ที่ต่อเนื่องกันและมีหน่วย
เท่ากันให้ผู้ตอบเลือกตอบความรู้สึกที่แท้จริง โดยแบบวัดเจตคติมี 3 แบบซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีข้อ
ค าถามและค าตอบที่แตกต่างกันดังนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนา, 2557: 97-99) 

5.2.1 แบบวัดเจตคติแบบของเธอร์สโตน (Thurston’s Scale) ประกอบด้วยค าถาม
จ านวนมาก ประมาณ 100 ข้อขึ้นไป เพ่ือวัดเจตคติที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ระดับของเจตคติหรือ
ความรู้สึกตามแบบของ Thurstone นี้แบ่งออกเป็น 11 ระดับ เริ่มจากความรู้สึกทางลบระดับไม่เห็น
ด้วยอย่างหนึ่ง = 1 ไปจนถึงความรู้สึกทางบวกระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง = 11 ส่วนระดับกลางเป็น
ความรู้สึกเป็นกลาง = 6 หรืออีกนัยหนึ่งความรู้สึกในทางลบมี 5 ระดับ คือ ระดับ 1-5 ความรู้สึกเป็น
กลางมี 1 ระดับคือ ระดับ 6 ความรู้สึกในทางบวก 5 ระดับ คือ มีระดับ 7-11 แต่ละข้อค าถามจะมีค่า
ระดับเจตคติประจ าข้อ (Scale Value: S) ซึ่งได้มาจากการตัดสินของกลุ่มผู้ตัดสิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในเรื่องนั้นมีจ านวนประมาณ 50 คน 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง(ลบ) 
เป็น 
กลาง 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง(บวก) 

 

ภาพที 16.3 แบบวัดเจตคติแบบของเธอร์สโตน (Thurston’s scale) 
ที่มา : พรรณี ลีกิจวัฒนา (2557: 98) 
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การตอบ ผู้ตอบเลือกข้อความที่เห็นด้วยมากที่สุดให้ได้จ านวนข้อตามที่ก าหนดให้
เลือกผู้ตอบได้คะแนนตามค่า S ของข้อที่เลือก แล้วน าคะแนนแต่ละข้อมาหาค่าเฉลี่ย ทั้งฉบับได้เป็น
คะแนนเจตคติของผู้นั้น 

5.2.2 แบบวัดเจตคติแบบของออสกูด (Osgood Scales) เรียกทั่วไปว่าวิธีหาความ
แตกต่างของความหมาย (Semantic Difference Method) ประกอบด้วยข้อค าถามที่ เป็นค่า
คุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้ามเป็นคู่ๆ แต่ละมโนทั ศน์ (Concept) ที่จะวัดประกอบด้วย
ค าคุณศัพท์        3 ประเภทหรือประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้  

5.2.2.1 ค าคุณศัพท์แสดงการประเมินผล (Evaluation) เช่น ดี เลว น่ารัก  
น่าเกลียด สวย ขี้เหร่ สะอาด สกปรก 

5.2.2.2 ค่าคุณศัพท์และศักยภาพ (Potency) เช่น แข็งแรง อ่อนแอ หนัก-เบา 
ใหญ่-เล็ก ดัง-ค่อย กว้างขวาง-คับแคบ 

5.2.2.3 ค าคุณศัพท์ที่แสดงกิจกรรม (Activity) เช่น ร่าเริง ซึมเศร้า เร็ว-ช้า 
สว่าง-มืด คล่องแคล่ว-เฉือ่ยชา  

ระดับเจตคติหรือความรู้สึกตามแบบของออสกูด (Osgood Scales) แบ่ง
ออกเป็น 7 ระดับคือ 6 5 4 3 2 1 จากคุณศัพท์ทางบวกไปหาคุณศัพท์ทางลบ ดังตัวอย่างข้อค าถาม
วัดมโนทัศน์ “ห้องเรียนของฉัน” ต่อไปนี้ 
 

7 6 5 4 3 2 1 
               สะอาด            สกปรก 

  เส้นค าถามแสดงศักยภาพ 
 

7 6 5 4 3 2 1 
             กว้างขวาง       คับแคบ 

  เส้นค าถามแสดงกิจกรรม 
 

7 6 5 4 3 2 1 
                สว่าง   มืด 
 

ภาพที 16.4 แบบวัดเจตคติแบบของออสกูด 
ที่มา: พรรณี ลีกิจวัฒนา (2557: 99) 

 

การตอบ ผู้ตอบตอบทุกข้อโดยแต่ละข้อเลือกระดับที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงมากที่สุด 
ผู้ตอบได้คะแนนตามระดับที่เลือกตอบแต่ละข้อแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยทั้งฉบับได้เป็นคะแนนเจตคติของ
ผู้นั้นในการวัดเจตคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งควรประกอบด้วยมโนทัศน์หลายมโนทัศน์แต่ละมโนทัศน์ควร
ประกอบด้วยข้อค าถามค าคุณศัพท์ 3 ประเภท ประเภทละ 4 ข้อ 

5.2.3 แบบวัดเจตคติของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประกอบด้วยข้อค าถามที่แสดง
ความรู้สึกหรือท่าทีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางบวกหรือทางลบ ในรูปแบบวัดชุดหนึ่งๆ จะต้องประกอบด้วย
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ข้อค าถามที่เป็นข้อความทางบวกและข้อความทางลบในจ านวนเท่าๆ กัน ระดับเจตคติหรือความรู้สึก
ตามแบบของลิเคิร์ตแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับข้อความนั้นๆ หรือไม่เพียงใด การให้
คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวกจะมีคะแนน 5 4 3 2 1 ถ้าเป็นข้อความทางลบจะมีคะแนน 1 2 3 4 
5 ตามล าดับ ดังตารางที่ 6.6 
ตารางที 16.6 แบบวัดเจตคติของลิเคิร์ท 
 

รายการ 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ข้อความทางบวก (+) 5 4 3 2 1 
ข้อความทางลบ (-) 1 2 3 4 5 
ที่มา: พรรณี ลีกิจวัฒนา (2557: 99) 
 

การตอบ ผู้ตอบตอบทุกข้อโดยแต่ละข้อเลือกระดับที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงมาก
ที่สุดผู้ตอบได้คะแนนตามระดับที่เลือกตอบแต่ละข้อ แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยทั้งฉบับได้เป็นคะแนนเจต
คติของผู้นั้น  

แบบวัดเจตคติรูปแบบต่างๆ นี้ อาจน าไปใช้กับการวัดจิตลักษณะด้านอ่ืนๆ ได้อีก 
เช่น ความพึงพอใจ ความสนใจ ความตระหนัก เป็นต้น 

5.3 วิธีการวัดเจตคติ  
เนื่องจากเจตคติเป็นมโนภาพ (Concept) ที่วัดได้ยาก เครื่องมือที่ใช้ในการวัดจึงมีหลาย 

รูปแบบที่เสนอวิธีการวัดเจตคติไว้ ดังนี้ (ล้วน สายยศ, 2543: 60–62) 
5.3.1 การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการพูดคุยอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีการจดบันทึก

ไว้อย่างถูกต้องหรืออัดเสียงค าตอบไว้แล้วน ามาวิเคราะห์ในภายหลัง การสัมภาษณ์จะท าให้ได้ข้อมูลที่
ครอบคลุมทั้งข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

5.3.2 การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่ เก่าที่สุด การสังเกต 
หมายถึง การเฝ้ามองดูและการจดบันทึกพฤติกรรมของบุคคลอย่างมีแบบแผน การวัดเจตคติโดยการ
สังเกตนี้ ผู้ศึกษาจะต้องอนุมานเจตคติของบุคคล เป้าหมายพฤติกรรมที่เขาแสดง ในการสังเกต
พฤติกรรมของบุคคลนี้ผู้สังเกตจะต้องสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของบุคคล กล่าวคือ 

5.3.2.1 ไม่ให้ผู้สังเกตรู้ตัวว่าก าลังถูกสังเกต 
5.3.2.2 ไม่ขอความร่วมมือจากผู้ถูกสังเกต 
5.3.2.3 ไม่เปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ท่ีต้องการวัด 
นอกจากนี้การใช้บุคคลเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมแล้ว พฤติกรรมบางประเภท

อาจใช้เครื่องมือบันทึกได้ เช่น การนับจ านวนคนที่เข้าไปใช้บริการในห้องสมุด 
5.3.3 การรายงานตนเอง (Self–Report) เครื่องมือแบบนี้ต้องการให้ผู้ถูกสอบแสดง

ความรู้สึกของตนเองตามสิ่งเร้าที่เขาได้สัมผัส นั่นคือ สิ่งเร้าที่เป็นข้อความ ข้อค าถาม หรือเป็นภาพ
เพ่ือให้ผู้สอบแสดงความรู้สึกออกมาอย่างตรงไปตรงมา 



137 
 

 

5.3.4 เทคนิคการจินตนาการ (Projective Techniques) เป็นการวัดเจตคติโดยการ
ใช้ค าถามตรงๆ ซึ่งแสดงเจตคติของผู้ถามว่าต้องการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับผู้ถูกถามนั้น 
บางครั้งผู้ถูกถามอาจมีปฏิกิริยาต่อค าถามที่ถูกถามนั้น อาจยินดีตอบหรือเลือกตอบตามความ
เห็นสมควร หรือเสแสร้งให้ต่างไปจากความเป็นจริง ดังนั้นกรณีที่ผู้ศึกษาไม่แน่ใจว่าเรื่องที่ต้องการ
ศึกษาจะถูกปิดบังหรือจะได้ข้อมูลเพียงบางส่วนอาจใช้วิธีการเก็บข้อมูลทางอ้อม ซึ่งเป็นการวัดที่จะ
สะท้อนให้เห็นลักษณะต่างๆ ที่ต้องการ และวิธีเทคนิคจินตนาการมี 3 วิธี คือ 

5.3.4.1 วิธีการต่อให้จบประโยค (Sentence Completion) วิธีการนี้ใช้มาใน
การวัดเจตคติที่อยู่ใต้จิตส านึก ผู้ศึกษาจะให้ประโยคมาส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้ถูกถามเกิด
การตอบสนองไปในทางต่างๆ กัน แล้วให้แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาโดยต่อประโยคให้จบ 

5.3.4.2 วิธีการโยงความสัมพันธ์ของค าต่างๆ (Word Association) วิธีการนี้
ผู้ศึกษาจะใช้ค าแทนข้อความแล้วให้ผู้ตอบบอกว่าได้ยินสิ่งนั้นแล้วคิดอะไรเป็นสิ่งแรกของการวัด 
วิธีการนี้มี 2 ลักษณะ คือเนื้อหา หรือค าตอบที่ผู้ตอบตอบมา และระยะเวลาในการคิดหาค าตอบใน
บางครั้งผู้ตอบอาจใช้เวลาในการนึกหาค าอ่ืนที่จะมาใช้แทนสิ่งที่นึกถึง เนื่องจากไม่อยากตอบค าถาม
นั้นหรืออาจเป็นค าที่สังคมไม่นิยมเช่น เงิน ฆาตกร เป็นต้น 

5.3.4.3 วิธีการเล่าเรื่องราวจากภาพ (Story Telling) วิธีการนี้ผู้ศึกษาจะใช้
ภาพเป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลตอบสนอง ค าบอกเล่าจากภาพจะท าให้เห็นถึงเจตคติของบุคคลเหล่านั้น 
ภาพที่ใช้นั้นมีภาพถ่ายที่ชัดเจน ภาพวาดที่เหมือนของจริง ภาพถ่ายที่จงใจท าให้ภาพพร่ามัวไม่ชัดเจน
ตลอดจนภาพหยดหมึกบนกระดาษ 

5.3.5 การวัดทางสรีระภาพ (Physiological Measurement) วิธีการวัดทางสรีระ
ภาพเป็นการใช้เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 

เนื่องจากเจตคติส่วนหนึ่งที่มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือความรู้สึกต่อสิ่งนั้นไปในทางที่
ชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น และความรู้สึกนี้อาจจะรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุคคลนั้น เมื่อบุคคลถูก
กระตุ้นโดยสิ่งที่เขาชอบ หรือเขาไม่ชอบจะท าให้ระดับอารมณ์ในนั้นของเขาเปลี่ยนไป ถ้าใช้เครื่องมือ
วัดทางสรีระภาพที่ใช้วัดเจตคตินี้ คล้ายกับเครื่องมือทางการแพทย์มีราคาสูง และผู้ใช้จะต้องมีความรู้
ทางสรีรศาสตร์อย่างดี การใช้เครื่องมือเหล่านี้จึงยังไม่แพร่หลายนัก วิธีการวัดทางสรีระภาพ ได้แก่ 
การวัดความต้านทางกระแสไฟฟ้าของผิวหนัง (Galvanic Skin Response) การขยายลูกนัยน์ตา 
(Pupil Dilation) การวัดปริมาณของฮอร์โมนบางชนิด เช่น เอซีทีเอช (ACTH) และไฮโดรคอร์ติโซน 
(Hydro Cortisone) 

5.4 ขั้นตอนในการสร้างแบบวัดเจตคติ 
5.4.1 ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการสร้างแบบวัดเจตคติจากการศึกษาเอกสารต่างๆ        

ที่เก่ียวข้อง 
5.4.2 ก าหนดรูปแบบและประเภทเพื่อสร้างแบบวัดเจตคติจากการศึกษาเอกสาร 
5.4.3 ก าหนดโครงสร้างเพื่อวางแผนสร้างแบบวัดเจตคติ 
5.4.4 ก าหนดประเด็นที่ตอ้งการวัดเจตคติ 
5.4.5 น าแบบวัดเจตคติที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องเพ่ือ

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความ
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เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จ านวน 3 ท่าน 5 ท่าน 
หรือ 9 ท่าน 

5.4.6 น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย และ/หรือท าการปรับปรุง
แก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

5.4.7 น าแบบวัดเจตคตินี้ไปท าการทดลองใช้ (Try Out) กับเด็กปฐมวัยที่ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นทั้ งฉบับตามวิธีของ (Cronbach) ที่เรียกว่า 
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient: α) และค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้เทคนิค 25% กับการ
ทดสอบ T ใช้กับข้อค าถามแบบวัดเจตคติแบบของลิเคิร์ต (Likert) 

5.4.8 จัดพิมพ์แบบวัดเจตคติฉบับสมบรูณ์ และน าไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

5.5 ข้อดีและข้อเสียของแบบวัดเจตคติ 
วิเชียร์ เกตุสิงห์ (2530: 79) และบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2531: 88-89) ได้กล่าวถึง 

ข้อดีของมาตรวัดเจตคติไว้ดังนี้ 
5.5.1 ข้อดีของแบบวัดเจตคติ 

5.5.1.1 สร้างได้ง่าย สะดวกในการน าไปใช้ และวิเคราะห์ผล 
5.5.1.2 ไม่ต้องหากลุ่มที่จะน ามาตัดสินเพื่อก าหนดค่าประจ าข้อ 
5.5.1.3 ไม่ต้องค านวณค่าประจ าข้อซึ่งช่วยลดภาระงานลงมาก 
5.5.1.4 แบบวัดลิเคิร์ทสามารถวัดเจตคติได้แน่นอน แบบวัดเจตคติแบบเธอร์

สโตนผู้ตอบต้องตอบทุกข้อความ ในขณะที่วิธีของเธอร์สโตนเลือกออกเพียงบางข้อ ผู้ตอบจึงมีโอกาส
บิดเบือนความจริงได้มากกว่าวิธีของลิเคิร์ท 

5.5.1.5 มีความเชื่อมั่นสูงใช้เพียงไม่กี่ข้อก็มีความเชื่อถือได้สูงพอๆ กับเทคนิค
อ่ืนๆ ที่ใช้จ านวนข้อมาก 

5.5.1.6 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวัดเจตคติที่ดีต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างกว้างขวาง ทั้งยังสามารถวัดได้ท้ังทิศทางและปริมาณความมากน้อยของเจตคติได้อีกด้วย 

5.5.1.7 การตรวจให้คะแนนไม่ยุ่งยาก ยอมให้ผู้ตอบได้พิจารณาระดับความ
มากน้อยของความรู้สึกของตนเอง 

5.5.2 ข้อเสียของแบบวัดเจตคติ 
5.5.2.1 แบบแผนการตอบหรือลักษณะการเลือกค าตอบที่แตกต่างกัน 

สามารถประมวลผลให้ได้คะแนนเหมือนกัน เช่น ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3 อาจได้จากการที่
เขาเลือกค าตอบ “เป็นกลาง” ซึ่งมีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 3 ทุกข้อ หรืออาจได้จากการที่เขาเลือก
ค าตอบ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” และ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” อย่างละครึ่ง การแปรผลข้อมูลจะแตกต่างกัน 
นักวิชาการบางท่านจึงได้เสนอแนะว่าควรวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ท โดยการ
จัดกระท าข้อมูลเป็นแบบมาตราอันดับมากกว่าเป็นมาตรอันตภาค 

5.5.2.2 ปัญหาในการตอบ แม้ว่าบุคคลแต่ละคนจะมีแนวโน้มในการตอบ
แตกต่างกัน บางคนชอบตอบรุนแรงหรือบางคนชอบตอบเป็นกลาง แต่ในความเป็นจริงแล้วส่วนใหญ่
ผู้ตอบนิยมเลือกค าตอบที่ เป็นกลาง ซึ่งท าให้ไม่ทราบเจตคติที่แท้จริงของผู้ตอบที่ เป็นเช่นนี้ 
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Cronbach และ Guilford บอกว่าเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใหญ่ๆ 6 ประการคือ (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์, 2531: 88-89) 

1) ความรู้สึกในเรื่องการเสี่ยง โดยพยายามตอบเป็นกลางไว้เพ่ือ
ป้องกันการเสียหาย 

2) ความเข้าใจความหมายแทนภาษาไม่ตรงกัน เช่น บุคคลหนึ่งอาจ
เข้าใจความหมายของ “เห็นด้วย” ไม่ตรงกับอีกบุคคลหนึ่ง 

3) ขาดแรงจูงใจในการตอบ บางคนไม่ตั้งใจตอบหรือเลือกค าตอบ
โดยไม่ได้อ่าน 

4) การยอมรับเรื่องที่ถาม ถ้าผู้ตอบเห็นด้วยกับเรื่องที่ถามจะตอบได้
ถูกต้องตรงความเป็นจริงมากกว่าที่ไม่ยอมรับเรื่องที่ถาม 

5) ปัญหาในเรื่องเวลาที่ให้ตอบ ถ้ามีเวลาให้ตอบจ ากัดผู้ตอบอาจ
ตอบไม่ถี่ถ้วน 

6) ผู้ตอบมักมีความรู้สึกซ่อนเร้น และต้องการแสดงออกเฉพาะ
ลักษณะที่ดีของตนจึงพยายามปิดบังส่วนเสียของบุคลิกภาพที่ตนมี ท าให้เลือกค าตอบที่ไม่แสดง
ลักษณะที่แท้จริงของตน 
 
บทสรุป 

ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิจัยสามารถจ าแนกได้หลายประเภท เช่น1จ าแนกตามธรรมชาติของข้อมูล 
ได้แก่ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือสารสนเทศ และข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่
เป็นตัวเลข หรือน ามาให้รหัสเป็นตัวเลขที่สามารถน าไปวิเคราะห์ทางสถิติได้ จ าแนกตามแหล่งข้อมูล 
ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ หากจ าแนกตามลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพ 
ข้อมูลทางจิตวิทยา จ าแนกตามระดับการวัดของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลนามบัญญัติ ข้อมูลระดับเ รียบ
เรียง ข้อมูลระดับช่วง และข้อมูลระดับอัตราส่วน ในขณะเดียวกันคุณสมบัติของข้อมูลที่ดีจะต้องใช้
ตอบค าถามการวิจัยหรือทดสอบสมมุติฐานได้ และเป็นข้อมูลที่เกิดข้ึนในการท าวิจัย โดยมีเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งเครื่องมือที่นิยมใช้ในการ
วิจัยทางการศึกษาปฐมวัยมี 5 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
และแบบวัดเจตคติ แต่จะเลือกใช้เครื่องมือประเภทใดนั้นให้เลือกใช้ตามประเภทของงานวิจัย เมื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วสามารถตอบค าถามของการวิจัย และทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ 
นอกจากนี้กระบวนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไปด้วย 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
1. จงอธิบายประเภทของข้อมูล  
2. จงบอกลักษณะของข้อมูลที่ดี 
3. ให้นักศึกษาอธิบายเนื้อหาต่อไปนี้ มาพอสังเขป 

3.1 แบบสอบถาม 
3.2 แบบทดสอบ 
3.3 การสัมภาษณ์ 
3.4 การสังเกต 
3.5 แบบวัดเจตคติ 

4. จงอธิบายขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดมีอะไรบ้าง 
5. ให้นักศึกษาสร้างเครื่องมือที่ตนสนใจมา 1 อย่าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที 17 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือการวิจัย 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
1. ความหมายของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
2. คุณสมบัติที่บ่งบอกคุณภาพของเครื่องมือ 
3. การหาความเที่ยงตรง 
4. การหาความเชื่อมั่น 
5. การหาความยากง่าย 
6. การหาอ านาจจ าแนก 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. บอกความหมายของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได้ 
2. บอกคุณสมบัติที่บ่งบอกคุณภาพของเครื่องมือได้ 
3. สามารถหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้านความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยากง่าย และ

อ านาจจ าแนกได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. วิธีการสอน 

1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาที่เก่ียวกับข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.2 ผู้สอนอธิบายเนื้อหา และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประจ าบทประกอบการสอนด้วย 

Power Point ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความหมายของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย คุณสมบัติ
ที่บ่งบอกคุณภาพของเครื่องมือ และวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้านความเที่ยงตรง ความ
เชื่อมั่น ความยากง่าย อ านาจจ าแนก 

2.3 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม ตามหัวข้อการสร้างเครื่องมือที่นักศึกษาได้ท าเมื่อ
อาทิตย์ที่ผ่านมา แล้วหาค่าคุณภาพของเครื่องมือวัดในการวิจัยมีอย่างไรบ้าง 

2.4 นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ และท าการสุ่มเพ่ือนสมาชิกที่ฟัง ตอบค าถาม 
และอภิปรายเสนอแนะ 

2.5 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นความคิดความเข้าใจ และอธิบายเพ่ิมเติมในเนื้อหาประเด็นที่
นักศึกษาสงสัยต้องการขยายความรู้ให้เข้าใจมากข้ึน 

2.6 ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดในการวิจัย 
2.7 ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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สื อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 7 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
2. Power Point Presentation 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตการตอบค าถาม และการซักถามในชั้นเรียน 
2. สังเกตการอภิปรายร่วมกันขณะท ากิจกรรม 
3. สังเกตการท างานเป็นกลุ่ม 
4. สังเกตการน าเสนองาน 
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที  7 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือการวิจัย 

 
กระบวนการส าคัญประการหนึ่งของการท าวิจัยก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์

ส าหรับตอบค าถามการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่จะท าให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพอันจะส่งผลต่อคุณภาพของงานวิจัย ดังนั้นนักวิจัยจะต้องเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลให้มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันเครื่องมือการวิจัยที่มี
คุณภาพจะส่งผลให้ผลการวิจัยเป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจัยได้ การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการท าวิจัย และสถิติที่น ามาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือก็ต้องเหมาะสมกับชนิดของเครื่องมือวิจัยนั้น 
 
ความหมายของการตรวจสอบคุณภาพเครื องมือการวิจัย 

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2557: 9) ได้กล่าวถึง คุณภาพเครื่องมือวัดว่าก่อนน าเครื่องมือวัดไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดเสียก่อน เพ่ือให้มี
คุณภาพดี คุณภาพของเครื่องมือวัดมีหลายประการ ในที่นี้จะกล่าวถึงการตรวจสอบคุณภาพที่ส าคัญๆ 
4 ประการ คือ ความเที่ยงตรง ความเชื่อถือได้ ความยากง่าย และอ านาจจ าแนก 

ชวลิต ชูก าแพง (2559: 139) ได้กล่าวถึง คุณภาพเครื่องมือในการวิจัยที่ส าคัญมี 2 ประการ
ได้ แก่  คุณ ภ าพ รายข้ อ ป ระกอบ ด้ วย  ค่ าความยาก  (Difficulty) และค่ าอ าน าจจ าแน ก 
(Discrimination) กับคุณภาพเครื่องมือทั้งฉบับประกอบด้วย ความเที่ยงตรง (validity) และความ
เชื่อมั่น (Reliability) 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559: 201) ได้กล่าวถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยที่ดีจะต้องใช้
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ จึงจะท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ ดังนั้น 
ก่อนใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจึงจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อน เสมอ 
โดยทั่วไปจะตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั้น 
(Reliability) ถ้าเป็นเครื่องมือวัดความรู้ต้องตรวจสอบคุณภาพด้านความยาก (Difficulty) และอ านาจ
จ าแนก (Discrimination) 

ไพศาล วรค า (2561: 265) ได้กล่าวถึง คุณภาพของเครื่องมือ หมายถึง คุณลักษณะที่บ่งบอก
ถึงความสามารถของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย เช่น ความเที่ยงตรง ความยาก 
อ านาจจ าแนก ความเชื่อมั่น เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ หมายถึง คุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพดีมากน้อยเพียงใด น่าเชื่อถือหรือไม่ เพ่ือให้
เครื่องมือในการวิจัยนั้นมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ นักวิจัยควรตรวจสอบคุณภาพโดย
การหาค่าความเท่ียงตรง ความเชื่อมั่น ความยากง่าย และอ านาจจ าแนก 
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คุณสมบัติที บ่งบอกคุณภาพเครื องมือ 
การหาคุณภาพเครื่องมือเป็นกระบวนการที่ท าให้ได้มาซึ่งดัชนีหรือตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท าได้ 2 วิธี
ใหญ่ๆ คือ วิธีการตรวจสอบที่ไม่ใช้สถิติ และวิธีการตรวจสอบที่ใช้สถิติ ดังนี้ (ไพศาล วรค า , 2561: 
265-266; พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2559: 201-202) 

1. วิธีการตรวจสอบที ไม่ใช้สถิติ  
วิธีการตรวจสอบที่ไม่ใช้สถิติเป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกชนิด โดยมุ่ง

ตรวจสอบในเรื่องความครอบคลุมของข้อค าถามหรือประเด็นที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ความชัดเจน 
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ วิธีการตรวจสอบลักษณะเช่นนี้ เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงของครู ซึ่งแบ่งวิธีตรวจสอบได้ 2 วิธีดังนี้ 

1.1 การตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาหรือนิยาม เป็นการตรวจสอบความ
ครอบคลุมระหว่างข้อค าถาม ข้อสอบ หรือประเด็นค าถามที่อยู่ในเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบ 
แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวค าถามในการสนทนากลุ่มว่าข้อค าถามเหล่านี้มีความ
สอดคล้องครอบคลุมตามเนื้อหา นิยาม องค์ประกอบ หรือตัวบ่งชี้ของตัวแปรที่ต้องการจะวัดหรือไม่   
วิธีการตรวจสอบขั้นตอนโดยขั้นต้นนักวิจัยจะท าการตรวจสอบด้วยตนเอง และให้ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาหรือผู้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ หรือเพ่ือนร่วมงานที่มีประสบการณ์จ านวนอย่างน้อย      
3 คน หรือก าหนดจ านวนตามความเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยอาจประชุมร่วมกันเพ่ือประเมิน
หรือวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 

1.2 การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในเครื่องมือ โดยพิจารณาว่าข้อ
ค าถาม ประเด็น หรือแนวค าถามที่มีความถูกต้องชัดเจน สามารถสื่อความหมายให้ผู้ตอบเข้าใจได้ง่าย
และเข้าใจได้ตรงกัน รวมทั้งการใช้ภาษาเหมาะสมกับวัยหรือลักษณะของกลุ่มผู้ที่ จะตอบค าถามหรือ
ให้ข้อมูล การตรวจสอบท าได้โดยนักวิจัยตรวจสอบได้ด้วยตนเอง และให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเพ่ือนร่วมงาน
ที่มีประสบการณ์ทางภาษาเป็นผู้ตรวจสอบวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งผู้ที่มี
คุณลักษณะเหมือนกับผู้ที่จะตอบจริง จ านวน 2-3 คน เป็นผู้ลองอ่านข้อค าถามว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่
เพียงใด แล้วน าข้อมูลข้อสังเกตที่ได้มาปรับปรุงข้อค าถามให้เหมาะสมมากขึ้น 

2. วิธีการตรวจสอบที ใช้สถิติ1 
วิธีการตรวจสอบที่ใช้สถิติเป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้วิธีการทางสถิติมา

ช่วยบ่งชี้และอธิบายความมีคุณภาพของเครื่องมือ โดยทั่วไปจะตรวจสอบคุณภาพที่ส าคัญของ
เครื่องมือ 4 ด้านคือ ความตรง ความเท่ียง ความยาก และอ านาจจ าแนก หลักการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือเก็บข้อมูลเครื่องมือวัดแต่ละชนิดมีความจ าเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพต่างกัน ดัง
แสดงในตารางที่ 7.1 
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ตารางที 17.1 คุณภาพที่จ าเป็นต้องตรวจสอบของเครื่องมือวัดแต่ละประเภท 
 

ประเภทของ
เครื องมือวัด 

คุณภาพที จ าเป็นต้องตรวจสอบ 
ความเที ยงตรง 

(validity) 
ความเชื อมั น 
(reliability) 

ความยากง่าย 
(difficulty) 

อ านาจจ าแนก 
(discrimination) 

1. แบบสอบถาม   - - 
2. แบบทดสอบ     
3. แบบวัดเจตคติ   -  
4. การสัมภาษณ์   - - 
5. การสังเกต   - - 

ที่มา: พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2557: 109)  
 

จากตารางที่ 7.1 จะเห็นได้ว่า คุณภาพด้านความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้เป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับเครื่องมือทุกประเภท ส่วนคุณภาพด้านความยากง่ายใช้เฉพาะกับเครื่องมือวัดแบบทดสอบ 
และคุณภาพด้านอ านาจจ าแนกนั้นใช้กับแบบทดสอบและแบบวัดเจตคติ 
 
การหาความเที ยงตรง 

 .1ความหมายของความเที ยงตรง 
ศิริชัย กาญจนวาสี (2544: 73) กล่าวว่า ความเที่ยงตรง หมายถึง เป็นความสอดคล้อง

หรือความเหมาะสมของผลการวัดกับเนื้อเรื่อง หรือเกณฑ์ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับลักษณะที่มุ่งวัด 
ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ (2551 :217-218) กล่าวว่า ความเท่ียงตรง หมายถึง เครื่องมือวัด   

ที่สามารถวัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะวัดได้ ไม่ว่าจะเป็นเช่นใดเครื่องมือวัดนั้นสามารถท่ีจะวัดในเรื่อง
ที่ต้องการจะวัดได้เสมอ ถือว่าเครื่องมือวัดมีความเที่ยงตรงในการวัดเกี่ยวกับตัวบุคคล ค่าความ
เที่ยงตรงเป็นค่าที่จะได้รับจากการใช้เครื่องมือวัด ไม่ใช่ค่าความเท่ียงตรงของเครื่องมือวัด 

พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2557 : 109) กล่าวว่า ความเที่ยงตรง หมายถึง คุณสมบัติของ
เครื่องมือวัดที่สามารถวัดค่า หรือลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัดได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และ
สถานการณ์ที่ก าหนดไว้ ความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดมีหลายชนิด ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยงตรงตามสภาพ และความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ 

ปราณี หล าเบ็ญสะ (2559: 1) กล่าวว่า ความเที่ยงตรง หมายถึง ความถูกต้องสอดคล้อง
ของแบบทดสอบกับสิ่งที่ต้องการจะวัด ซึ่งเป็นคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ถือว่าส าคัญที่สุด โดยมี
เกณฑใ์นการเปรียบเทียบ คือ เนื้อหา โครงสร้าง สภาพปัจจุบัน และอนาคต  

ไพศาล วรค า (2561: 266) กล่าวว่า ความเที่ยงตรง หมายถึง ความถูกต้องแม่นย าของ
เครื่องมือในการวัดสิ่งที่ต้องการจะวัด หรือความสอดคล้องเหมาะสมของผลการวัดกับเนื้อเรื่อง หรือ
เกณฑ์ หรือทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะที่มุ่งวัด ความเที่ยงตรงจึงถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดของ
เครื่องวัดทุกประเภทเพราะเป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านความถูกต้องของผลที่ได้จากการวัด 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความเที่ยงตรงเป็นความใกล้เคียงกันระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าที่แท้จริง     
ถ้าค่าที่วัดได้ใกล้เคียงกับค่าท่ีแท้จริงเพียงใด ก็ถือว่าการวัดมีความเที่ยงตรงมากขึ้นเพียงนั้น  
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วินเนอร์ และบาร์น (Wainer and Braun, 1988: 20) กล่าวว่า ความเที่ยงตรง หมายถึง 
คุณภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในการท านายอนาคตของพฤติกรรม หรือเป็นค่า
สหสัมพันธ์ของเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับองค์ประกอบที่ต้องการวัด ซึ่งเครื่องมือแต่ละอย่างจะมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง ดังนั้นเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงในจุดมุ่งหมายหนึ่งไม่จ าเป็นต้องมีความ
เที่ยงตรงในจุดมุ่งหมายทั้งหมด 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าความเที่ยงตรง1หมายความว่า เครื่องมือที่มีคุณภาพต้อง
สามารถวัดหรือรวบรวมข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์และพฤติกรรมที่ต้องการอย่างครอบคลุม
ครบถ้วนตามเนื้อหาที่ต้องการวัดและวัดได้ถูกต้องตามความเป็นจริง  การวัดที่ ได้ผลที่ถูกต้อง
จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มีความตรงสูง สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการให้วัดได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ในเรื่องของความตรงนี้พิจารณาถึงสิ่งที่ต้องการหรือจุดมุ่งหมายของการวัดเป็นส าคัญ ถ้า
เครื่องมือวัดใดสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการหรือวัดตรงจุดมุ่งหมายได้ครบถ้วนมาก เครื่องมือวัดนั้นก็จะ
มีความตรงสูง ตรงกันข้ามถ้าเครื่องมือวัดใด วัดในสิ่งที่ต้องการหรือวัดตรงจุดมุ่งหมายได้ไม่ครบถ้วน
หรือได้น้อย เครื่องมือวัดนั้นก็มีความตรงต่ า 

2. ประเภทของความเที ยงตรง ความเที่ยงตรงของเครื่องมือสามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท 
ดังนี้ (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2557: 110-111 ; ไพศาล วรค า, 2561: 266-278) 

2.1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือที่
สามารถวัดได้ถูกต้องตรงและครอบคลุมเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการจะวัด หรือดัชนีที่บ่งบอกว่า
เนื้อหาของเครื่องมือหรือเป็นเนื้อหาของข้อค าถามวัดได้ตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ต้องการวัดตามที่ได้
ก าหนดไว้ ดังนั้นประเด็นส าคัญของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจึงอยู่ที่การเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเนื้อเรื่อง
ที่เป็นตัวแทน (Representative Sample) ของมวลเนื้อเรื่องที่ต้องการวัด ว่าเป็นตัวแทนของเนื้อหา
ทั้งหมดและมีข้อความอยู่เพียงพอ (Adequate) ต่อการวัดเนื้อเรื่องนั้นหรือไม่ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจึงอาศัยกระบวนการตรวจสอบโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากกัน  โดยมี
จ านวนผู้เชี่ยวชาญหลายคนอาจมีประมาณ 3, 5, 7, 9 คน ช่วยพิจารณาตัวอย่างเนื้อเรื่องในเครื่องมือ
วัดว่ามีขอบเขตที่ครอบคลุมและเป็นตัวแทนมวลเนื้อเรื่องที่ต้องการวัดเพียงใด และผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบเครื่องมือนั้นควรมีคุณสมบัติในการตรวจสอบเครื่องมือ เช่น วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์
การท างาน ผลงานทางวิชาการที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของเครื่องมือที่ต้องการตรวจสอบ และผลการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอาจน ามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าโดยไม่คิดค านวณเป็นตัวเลข 
หรืออาจน าค าตอบของผู้เชี่ยวชาญมาคิดค านวณเป็นตัวเลข เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการวิจัยทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และ
แบบวัดเจตคติ สามารถหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเช่นเดียวกัน การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหานี้จะต้องด าเนินการก่อนน าไปทดลองใช้ โดยการน านิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบัติการ 
โครงสร้างของข้อค าถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นที่
ต้องการวัด (รวมทั้งค าตอบส าหรับกรณีที่ก าหนดค าตอบให้ผู้ตอบเลือก) วัตถุประสงค์หรือนิยามศัพท์ 
ในแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  
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กรณีแบบทดสอบ พิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือตัวชี
วัดกับข้อค าถามที่สร้างขึ้น ดัชนีนี้เรียกว่าดัชนีมีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of ltem-Objective Congruence: IOC) 

กรณีแบบสอบถามหรือแบบวัด ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือตัวชี้วัด แต่จะ
มีนิยามศัพท์และพฤติกรรมบ่งชี้ การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามหรือแบบวัดจึง
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างนามศัพท์กับข้อค าถามที่สร้างขึ้น ดัชนีนี้เรียกว่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of congruency: IOC)   

ทั้งสองกรณีนี้ใช้สูตรในการค านวณ IOC เช่นเดียวกัน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
ให้คะแนน +1  สอดคล้อง 

     ให้คะแนน   0 ไม่แน่ใจ 
           ให้คะแนน  -1 ไม่สอดคล้อง 

เมื่อได้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ท าการกรอกคะแนนผลประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนลงในตารางที่ 7.1 โดยค านวณค่าเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามสูตร พรรณี ลีกิจวัฒนะ
(2557: 110) ดังนี้ 

N
R

IOC 
 

  เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
   R  แทน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนในข้อนั้น 

   R
 แทน ผลรวมของคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทุกคนในข้อนั้น 

   N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่ให้คะแนนในข้อนั้น 
 

ตารางที 17.2 สรุปรายการประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC 
 

ข้อที  
คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เชี ยวชาญ R
 N

R
IOC   

ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

คนที 11 คนที 12 คนที 13 

1. +1 +1 0 2 0.67 น าไปใช้ได้ 
2. +1 +1 11 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
3. +1 +1 -1 1 0.33 ใช้ไม่ได้ 
4. -1 +1 0 0 0.00 ใช้ไม่ได้ 
5. +1 0 +1 2 0.67 น าไปใช้ได้ 

  

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อค าถามนั้น พิจารณาจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้เชี่ยวชาญ
เห็นว่าสอดคล้อง หรือค่าดัชนีมีค่าความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไปถือได้ว่าใช้ได้ไม่ต้อง
ท าการปรับปรุง แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับเนื้อหา หากค่าดัชนีมีค่าความสอดคล้องต่ ากว่า 0.50 
เล็กน้อยยังไม่สามารถใช้ได้ต้องท าการปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
เนื้อหาเสียก่อน แต่ข้อค าถามที่มีค่าดัชนี ต่ ากว่า 0.50 มากๆ หรือมีค่าเป็นลบ (-) ถือว่าเป็นข้อที่ใช้ไม่ได้ 
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2.2. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง คุณสมบัติของ
เครื่องมือวัดที่สามารถวัดได้ถูกต้องตรงตามลักษณะที่ก าหนดไว้เป็นโครงสร้าง ซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่เป็น
นามธรรมหรือคุณลักษณะทางจิตวิทยา เช่น บุคลิกภาพ เจตคติ พฤติกรรม กรณีท่ีเป็นแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง หมายถึง วัดได้ถูกต้องตรงตามเนื้อหาและ
พฤติกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างมี 2 
แนวทางคือ  

2.2.1 การตรวจสอบด้วยผู้เชี่ยวชาญท านองเดียวกับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา 

2.2.2 การตรวจสอบโดยสถิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบซึ่งอาจเป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และ/หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

2.3 ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือ
วัดที่สามารถวัดได้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง หรือสอดคล้องกับผลการวัดโดยเครื่องมือฉบับ
อ่ืนที่มีความเที่ยงตรงสูงอยู่แล้ว กรณีวัดได้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง เช่น ถ้าครูมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครูก็สามารถวัดได้ว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 

กรณีวัดได้สอดคล้องกับผลการวัดโดยเครื่องมือฉบับอ่ืน เช่น แบบทดสอบที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นสามารถวัดได้ผลสอดคล้องกับแบบทดสอบมาตรฐานที่วัดในสิ่งเดียวกัน หรือวัดได้สอดคล้อง
กับแบบทดสอบฉบับอ่ืนที่วัดในสิ่งเดียวกันที่มีคุณภาพดี  

วิธีค านวณค่าความเที่ยงตรงตามสภาพใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ 
Pearson (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) หรือสหสัมพันธ์แบบอ่ืนๆ ตาม
ระดับของข้อมูล ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นทศนิยมไม่เกิน 1.00 ทั้งทางบวก (+) และทางลบ 
(-) ถ้าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าสูงคือมีค่าใกล้ 1.00 หมายความว่ามีความเท่ียงตรงสูง 

สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ Pearson ใช้กับข้อมูลระดับสูงคือ
ข้อมูลอันตรภาคและข้อมูลอัตราส่วน มีดังนี้ 
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  เมื่อ  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson) 
    แทน ผลรวมของคะแนนจากเครื่องมือวัด 
    แทน ผลรวมของคะแนนจากเครื่องมือวัดฉบับอ่ืนที่มีคุณภาพดี 
                   แทน ผลรวมของคะแนนจากเครื่องมือวัดแต่ละตัวยกก าลังสอง  

 แทน ผลรวมของคะแนนจากเครื่องมือวัดฉบับอ่ืนที่มีคุณภาพดี 
แต่ละตัวยกก าลังสอง  

            แทน ผลรวมของผลคูณระหว่างคะแนนจากเครื่องมือวัดทั้ง 2 ฉบับ  
    แทน จ านวนผู้ตอบ 
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2.4. ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือวัด
ที่สามารถน าผลการวัดไปพยากรณ์ลักษณะหรือพฤติกรรมต่างๆ ได้ เช่น การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ถ้านักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาด้วยคะแนนสูงแล้วเรียนจบด้วยคะแนนสูง ก็แสดงว่า
แบบทดสอบคัดเลือกนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ วิธีค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ใช้วิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson) หรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบอ่ืนๆ ตาม
ระดับของข้อมูล ถ้าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าสูงหมายความว่ามีความเท่ียงตรงสูง 

เครื่องมือแต่ละฉบับมีความเที่ยงตรงเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของสิ่งที่จะวัด และวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือนั้น เช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีความเที่ยงตรง 2 แบบ คือ ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
 
การหาความเชื อมั น 

1. ความหมายของความเชื อมั น 
ความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือวัดสิ่งที่ต้องการวัดไม่ว่าจะวัดกี่ครั้ง 

หรือวัดในสภาพการณ์ที่แตกต่างกันจะได้รับผลการวัดคงเดิม (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543: 170 ;       
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2534 :17) 

ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ (2551 :219-220) กล่าวว่า ความเชื่อมั่น หมายถึง เครื่องมือวัด
สามารถท่ีจะวัดในสิ่งเดียวกันได้ผลเหมือนกันทุกครั้งที่ก าหนดการวัด สามารถวัดได้อย่างแม่นย า สิ่งที่
ถูกวัดและผลการวัดมีค่าเที่ยงตรง คือ เมื่อวัดซ้ าอีกหลายๆ ครั้งก็จะได้ผลเหมือนกันทุกครั้งที่วัด      
ในความเป็นจริงแล้วไม่มีเครื่องมือวัดในทางวิทยาศาสตร์แบบไหนเลยที่มีความเชื่อถือได้ 100% ยิ่งใน
การวัดทางสังคมศาสตร์แล้วยิ่งยากมาก เพราะการวัดจะต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดและบุคคลผู้ท าการวัด  

พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2557: 112) กล่าวว่า ความเชื่อมั่น หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือ
วัดที่สามารถวัดได้คงที่หรือสม่ าเสมอ ความเชื่อถือได้ของเครื่ องมือวัดจ าแนกเป็น 3 ลักษณะคือ  
ความเชื่อถือได้แบบความคงที่ ความเชื่อถือได้แบบความเท่าเทียมกัน และความเชื่อถือได้แบบความ
สอดคล้องภายใน  

ปราณี หล าเบ็ญสะ (2559: 1) กล่าวว่า ความเชื่อมั่น หมายถึง เป็นความคงเส้นคงวาของ
คะแนนในการวัดแต่ละครั้ง หรือความคงที่ของผลการวัด ผลของการวัดไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรือ
อันดับที่ก็ตาม เมื่อวัดได้ผลออกมาแล้วสามารถเชื่อถือได้ในระดับสูงจนสามารถประกันได้ว่า ถ้ามีการ
ตรวจสอบผลไม่ว่ากี่ครั้งก็จะได้ผลใกล้เคียงและสอดคล้องกับผลการวัดเดิมนั่นเอง 

ไพศาล วรค า (2561: 279-293) กล่าวว่า ความเชื่อมั่น หมายถึง ความคงที่ของผลที่ได้
จากการวัด ด้วยเครื่องมือชุดใดชุดหนึ่งในการวัดหลายๆ ครั้ง เช่น ถ้าเราเอาตุ้มน้ าหนักขนาด 1 
กิโลกรัมไปชั่งด้วยเครื่องชั่งเครื่องหนึ่ง เครื่องชั่งนั้นจะบอกค่าน้ าหนักออกมาค่าหนึ่ง ซึ่งอาจเป็น 1 
กิโลกรัม หรืออาจเป็นค่าอ่ืนก็ได้ เมื่อน าตุ้มน้ าหนักนั้นชั่งด้วยเครื่องมือกี่ครั้งก็จะบอกค่าน้ าหนักเท่า
เดิมเสมอ แสดงว่าเครื่องชั่งนี้มีความเชื่อมั่น ส่วนค่าน้ าหนักที่ชั่งได้ ถ้ามีค่าเท่ากับ 1 กิโลกรัมตาม
น้ าหนักที่แท้จริงของตุ้ม แสดงว่าเครื่องชั่งมีความเที่ยงตรง แต่ถ้าค่าน้ าหนักที่ชั่งได้ไม่เท่า กับ 1 
กิโลกรัม แสดงว่าเครื่องชั่งไม่มีความเที่ยงตรง ดังนั้นความเชื่อมั่นของแบบวัดจึงเป็นคุณสมบัติของ
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แบบวัดที่ ให้ผลการวัดคงที่ ในการวัดคุณลักษณะหนึ่ งของบุคคลหนึ่ ง เมื่อคุณลักษณะนั้นไม่
เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะท าการก่ีครั้งก็ตาม 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ความเชื่อมั่น หมายถึง ความคงที่แน่นอนของคะแนนในการ
สอบทุกครั้งจากผู้สอบกลุ่มเดียวกัน ด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกันหรือคู่ขนานกัน หรือเป็นสัดส่วน
ระหว่างความแปรปรวนของคะแนนจริงกับความแปรปรวนของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ 

2. ประเภทของความเชื อมั น1วิธีการหาแบบทดสอบนั้นมีการหาค่าความเชื่อมั่นหลากลายวิธี
ตามประเภทของแบบทดสอบซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2557 : 112-114 ; 
ไพศาล วรค า, 2561: 278-289; มณีญา สุราช: 2559: 158-172; ชวลิต ชูก าแพง, 2553: 125-129)  

2.2.1 การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
2.2.1.1 การหาค่าความเชื่อมั่นแบบอิงเกณฑ์ 

1) กรณีวัดสองครั้ง หรือใช้แบบวัดคู่ขนานสองฉบับ 
วิธีของคาร์เวอร์ (Carver Method) เป็นการวัดจากแบบทดสอบทั้ง

สองฉบับมาจ าแนกว่าใครท าฉบับใดผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วค านวณสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
ด้วยวิธีของคาร์เวอร์ (Carver) ดังตารางที่ 7.3 
ตารางที 17.3 การจ าแนกข้อมูลส าหรับวิเคราะห์สัมประสิทธ์ความสมมูลกันของคาร์เวอร์ 

1111111111111ฉบับที 12 
ฉบับที 1  

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ รวม 

ไม่ผ่านเกณฑ์ a  b  ba   
ผ่านเกณฑ ์ c  d  dc   
รวม ca   db   dcban   

ที่มา: ไพศาล วรค า (2561: 283)   
 

วิธีค านวณค่าความเชื่อม่ันจากสูตร ไพศาล วรค า (2561: 284)  ดังนี้ 

ccr = 
n

da   

  เมื่อ ccr  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความสมมูลกันของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 

   a  แทน จ านวนผู้สอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของการสอบทั้งสองครั้ง 
   d  แทน จ านวนผู้สอบที่ผ่านเกณฑ์การสอบท้ังสองครั้ง 

 

เมื่อจ านวนผู้สอบทั้งหมด 10 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ฉบับ และผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ฉบับ 4 คน 
จงหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด 

 

แทนค่าจากสูตร  ccr = 
n

da   

    ccr  = 
10

42   

         =  0.60 
ดังนั้น ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดฉบับนี้เท่ากับ 0.60 
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วิธีของสวามินาธาน แฮมเบิลตัน และอัจจินา (Swaminathan 
Hambleton and Algina Method) มีหลักการและการค านวณคล้าวิธีแรก แต่จะเพ่ิมความละเอียด
มากกว่า โดยหักความสอดคล้องที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วมีผลท าให้ความเชื่อมั่นสูงเกินจริ ง   
น าผลการวัดน ามาจัดลงในตารางเพื่อหาความเชื่อมั่น ดังตารางที่ 7.4 
ตารางที 17.4 การจ าแนกข้อมูลส าหรับวิเคราะห์สัมประสิทธ์ความสมมูลกันของคาร์เวอร์ 
 

11111111111111111ครั้งที 121(ฉบับ1ข) 
ครั้งที 1  (ฉบับ1ก) ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ รวม 

ผ่านเกณฑ ์ a  b  ba   
ไม่ผ่านเกณฑ์ c  d  dc   
รวม ca   db   N  

ที่มา: ชวลิต ชูก าแพง (2553: 125)   
 

ค านวณค่าความเชื่อมั่นจากสูตร ชวลิต ชูก าแพง (2553: 126) ดังนี้ 
K = 

e

eo

P1
PP




 

  เมื่อ K  แทน ค่าความเชื่อม่ัน 

   oP  แทน ค่าความเชื่อม่ันตามวิธีของคาร์เวอร์ = 
N

da   

eP      แทน  อัตราส่วนความสอดคล้องที่คาดหวัง 
 

2) กรณีวัดครั้งเดียว การหาความเชื่อมั่นในกรณีวัดครั้งเดียวมีแนวคิด  
เพ่ือตรวจหาความสอดคล้องของคะแนนแต่ละคนที่แปรปรวนไปจากคะแนนจุดตัด โดยใช้แบบวัด     
1 ฉบับกับเด็กกลุ่มเดียว ซึ่งมีวิธีค านวณที่นิยมคือ วิธีของลิวิงตัน (Livingston Method) และวิธี
ของโลเวท (Lovett Method) อย่างไรก็ตาม วิธีของโลเวทถือว่าเป็นวิธีที่นิยมที่สุด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (ชวลิต ชูก าแพง (2553: 126) 

วิธีของลิวิงตัน (Livingston Method) จากสูตร มณีญา สุราช (2559: 163-164) 

   
 
 22

22
tt

cc
cXs

cXsrr



  

  เมื่อ ccr  แทน ความเชื่อมั่นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ 
   ttr  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดค านวณโดยวิธี KR20 หรือ KR21 

   2s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนสอบ 
   X  แทน คะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบ 
   c  แทน คะแนนเกณฑ์ผ่าน 
 
 
 



154 
 

 

วิธีของโลเวท (Lovett Method) จากสูตร บุญชม ศรีสะอาด (2556: 112) 

      
   





 2

i

2
ii

cc CX1k
XXk

1r  

  เมื่อ ccr  แทน ความเชื่อมั่นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ 
   k  แทน จ านวนข้อสอบ 
   iX  แทน คะแนนของแต่ละคน 
   C  แทน คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ 
 

2.2.1.2 การหาค่าความเชื่อม่ันแบบอิงกลุ่ม 

1) วิธีทดสอบซ้ า (Test-Retest Method) โดยสร้างแบบทดสอบ 1 ฉบับ
ที่ต้องการหาค่าความเชื่อมั่นไปทดสอบกับเด็กกลุ่มหนึ่ง 2 ครั้งในสถานการณ์ที่เหมือนๆ กัน ใช้สูตร
สหสัมพันธ์เพียร์สัน ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 129) 

 

 xyr =
      
  




2222 YYNXXN

YXXYN
 

 

  เมื่อ xyr  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

   X  แทน คะแนนสอบครั้งแรก 
   Y  แทน คะแนนสอบครั้งหลัง 
   N  แทน จ านวนผู้เข้าสอบ 
 

2) วิธีทดสอบคู่ขนาน (Parllel Forms Method) โดยสร้างแบบทดสอบ  
2 ฉบับ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (จ านวนข้อเท่ากัน วัดในเนื้อหาเดียวกัน) ท าการทดสอบเด็กทั้ง      
2 ฉบับ ในวันเดียวกันแล้วใช้สูตรเพียร์สันเช่นเดียวกับวิธีในข้อ 1  

3) วิธีแบ่งครึ่งแบบทดสอบ (Split-half Method) โดยสร้างแบบทดสอบ 
1 ฉบับ แล้วท าการทดสอบเด็กเพียง 1 ครั้ง แต่ตรวจให้คะแนน 2 ครั้ง ครั้งละครึ่งฉบับ แล้วใช้สูตร
ของเพียร์สัน เช่นเดียวกับวิธีในข้อ 1 แต่ค่าความเชื่อมั่นที่ได้จะเป็นค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบเพียง
ครึ่งฉบับน ามาปรับขยายให้เต็มฉบับโดยใช้หลักของสเปียร์แมน บราวน์ (Spearman Brown) ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด: 2556: 103) 

 

       
hh

hh
tt r1

2rr


  

 

  เมื่อ ttr  แทน ความเชื่อมั่นแบบทดสอบท้ังฉบับ 

   hhr  แทน ค่าความสัมพันธ์ของแบบทดสอบครึ่งฉบับ หรือสัมประสิทธิ์ 
     สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่แบ่งครึ่งฉบับ 
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4) วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) ชื่ออีกอย่าง
หนึ่งว่าการหาความคงที่ภายใน (Internal Consistency) ซึ่งเป็นวิธีการหาความเชื่อมั่นแบบความ
สอดคล้องภายในเป็นวิธีที่ท าการวัดเพียงครั้งเดียว ด าเนินการสอบเพียงครั้งเดียวด้วยแบบทดสอบ    
1 ฉบับ และต้องเป็นประเภทตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน มีสูตรหาค่าความเชื่อมั่น     
2 สูตร ดังนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2557: 113) 

สูตร KR20 เป็นสูตรดั้งเดิม ซึ่งจะต้องมีการหาสัดส่วนของผู้ตอบถูก
และผู้ตอบผิดของแต่ละข้อ โดยมีรายละเอียดของสูตรดังนี้ 

 

      











 

2tt S
pq

1
1-k

kr  

 

  เมื่อ ttr  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

   k  แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
   p  แทน สัดส่วนของผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 
   q  แทน สัดส่วนของผู้ตอบผิดในแต่ละข้อ 
   2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 

 สูตร KR21เป็นสูตรที่ดัดแปลงจากสูตร KR20 ค านวณสะดวกกว่า
สูตร KR20 ไม่ต้องหาสัดส่วนของผู้ตอบถูกและผู้ตอบผิดของแต่ละข้อ แต่ควรมีความยากง่ายของข้อ
ค าถามแต่ละข้อเท่าๆ กัน โดยมีรายละเอียดของสูตรดังนี้ 

 

      
 









 
 2tt kS

XkX1
1-k

kr  

 

  เมื่อ ttr  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

   k  แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
   X  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งฉบับ 
   2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 

2.2.1.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบภาคปฏิบัติ 
1) ความเชื่อม่ันของผู้สังเกต 2 คน 

กรณีข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้สูตรสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (จะได้ค่า xyr 1 ค่า) กรณี ข้อมูลเป็นความถี่ ใช้สูตรของสก๊อตต์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 127)  

 
 
 
 
 



156 
 

 

       
e

eo

P1
PPπ




  

 

  เมื่อ π  แทน ค่าความเชื่อม่ันของการสังเกต 

   oP  แทน อัตราส่วนของความน่าจะเป็น (Probability) ของการสังเกต
พฤติกรรมได้ตรงกันของผู้สังเกต 2 คน ซึ่งหาได้จากผลต่างระหว่าง 1.00 กับค่าผลรวมของผลต่าง
ระหว่างร้อยละของค่าสังเกตพฤติกรรมของผู้สังเกต 2 คน 
    eP  แทน อัตราส่วนของความน่าจะเป็น (Probability) ของการสังเกต
พฤติกรรมได้ตรงกันที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญของผู้สังเกต 2 คน ซึ่งหาได้จากส่วนของคะแนนพฤติกรรมที่มี
จ านวนสูงสุดและรองลงมา โดยเลือกจากผู้สังเกตคนใดคนหนึ่งก็ได้ น าค่าทั้ง 2 มายกก าลังสองแล้ว
น ามารวมกัน 

2) ความเชื่อมั่นของแบบวัดภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากผู้สังเกตแต่ละคนใน
กรณีที่ข้อมูลเป็นคะแนนในมาตรอันตราภาค ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (จะได้ α  2 
ค่า คือ 1α และ 2α เพราะมีผู้สังเกต 2 คน)  

3) ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ตรวจให้คะแนน หรือเรียกอีกอย่างว่า ดัชนี
ความเห็นพ้องกันของผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) โดยอาศัยเกณฑ์การให้คะแนน 
(Scoring Rubrics) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ไพศาล วรค า, 2561 : 293-296; สุรชัย มีชาญ, 
2547: 118-125)  

กรณีที่มีพฤติกรรมบ่งชี้เพียงหนึ่งตัวนักเรียนคนเดียวและผู้ประเมิน    
2 คน ในกรณีที่ทดลองใช้เครื่องมือวัดนั้นกับนักเรียนเพียงคนเดียวโดยมีพฤติกรรมบ่งชี้เพียงหนึ่งตัว
และมีผู้ประเมิน 2 คน มีสูตรการค านวณดังนี้ 

 

RAI=
1I
RR

-1 21




 
 

  เมื่อ RAI    แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 

   1R     แทน คะแนนที่ได้จากผู้ประเมินคนที่ 1 
   2R       แทน คะแนนที่ได้จากผู้ประเมินคนที่ 2 
   I        แทน จ านวนของคะแนนทั้งหมดที่เป็นไปได้ 
 

กรณีที่มีพฤติกรรมบ่งชี้เพียงหนึ่งตัวนักเรียนคนเดียว และมีผู้ประเมิน
หลายคน ในกรณีที่น าเครื่องมือวัดที่มีพฤติกรรมบ่งชี้เพียงหนึ่งตัวไปทดลองใช้กับนักเรียนเพียงคน
เดียวแต่ก าหนดให้ผู้ประเมินหลายคน มีสูตรการค านวณดังนี้ 

 

RAI=   1I1M

RR
-1

M

1m
m
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  เมื่อ RAI    แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 

   mR     แทน คะแนนที่ได้จากผู้ประเมินคนที่ M (M = 1, 2, 3,….M) 
   R        แทน คะแนนเฉลี่ย หรือค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  
ของคะแนนที่ได้จากผู้ประเมินทุกคน ซึ่งค านวณได้จากสูตร  
 

     R =
M

R
M

1m
m

  
 

   M        แทน จ านวนของผู้ประเมินทั้งหมด 

             I        แทน จ านวนของคะแนนทั้งหมดที่เป็นไปได ้
 

กรณีที่มีพฤติกรรมบ่งชี้หลายตัวนักเรียนคนเดียว และผู้ประเมิน 2 คน 
ในกรณีที่เครื่องมือวัดที่มีพฤติกรรมบ่งชี้หลายตัวไปทดลองใช้กับนักเรียนเพียงคนเดียว โดยก าหนดให้
มีผู้ประเมิน 2 คน คะแนนที่ได้จากผู้ประเมินแต่ละคนก็จะมีหลายค่าตามจ านวนชองพฤติกรรมที่บ่งชี้
ทั้งหมด มีสูตรการค านวณดังนี้ 

 

RAI=  1IK

RR
-1

K

1k
2k1k




  

 

  เมื่อ RAI    แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 

   1kR     แทน คะแนนที่ได้จากผู้ประเมินคนที่ 1 ในพฤติกรรมที่ k (k =  
      1, 2, 3,….k) 
   2kR     แทน คะแนนที่ได้จากผู้ประเมินคนที่ 2 ในพฤติกรรมที่ k (k =  
      1, 2, 3,….k) 
   K        แทน จ านวนของพฤติกรรมที่บ่งชี้ทั้งหมด 

             I        แทน จ านวนของคะแนนทั้งหมดที่เป็นไปได ้
 

กรณีที่มีพฤติกรรมบ่งชี้หลายตัวนักเรียนคนเดียวและผู้ประเมินหลายคน 
ในกรณีที่น าเครื่องมือวัดที่มีพฤติกรรมบ่งชี้หลายตัวไปทดลองใช้กับนักเรียนเพียงคนเดียว              
แต่ก าหนดให้มีผู้ประเมินหลายคน มีสูตรการค านวณดังนี้ 

 

RAI= -1   1I1MK

RR kmk

M

1m

K

1k







 

 

  เมื่อ RAI    แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 

   mkR     แทน คะแนนที่ได้จากผู้ประเมินคนที่ m ในพฤติกรรมที่ k (m  
      = 1, 2, 3,…, M และ k = 1, 2, 3,…,K) 
   kR     แทน คะแนนเฉลยในพฤติกรรมที่ k ซึ่งค านวณได้จากสูตร 
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     kR =
M

R
M

1m
mk

  

   K        แทน จ านวนของพฤติกรรมที่บ่งชี้ทั้งหมด 
   M        แทน จ านวนของผู้ประเมินทั้งหมด 

             I        แทน จ านวนของคะแนนทั้งหมดที่เป็นไปได้ 
 

กรณีที่มีพฤติกรรมบ่งชี้หลายตัวนักเรียนหลายคน และมีผู้ประเมิน     
2 คน ในกรณีท่ีเราน าเครื่องมือวัดที่มีพฤติกรรมบ่งชี้หลายตัวไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มหนึ่ง (แทนที่
จะทดลองใช้กับนักเรียนเพียงคนเดียว) โดยก าหนดให้มีผู้ประเมิน 2 คน มีสูตรการค านวณดังนี้ 

 

RAI= -1  1IKN

RR 2nk1nk

N

1n

K

1k







 

 

  เมื่อ RAI    แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 

   1nkR     แทน คะแนนที่ได้จากผู้ประเมินคนที่ 1 ของ นักเรียนคนที่ n  
      ในพฤติกรรมที่ k (n = 1, 2, 3,…, N และ k = 1, 2, 3,...,K) 
   2nkR     แทน คะแนนที่ได้จากผู้ประเมินคนที่ 2 ของ นักเรียนคนที่ n  
      ในพฤติกรรมที่ k (n = 1, 2, 3,…, N และ k = 1, 2, 3,...,K) 
   K        แทน จ านวนของพฤติกรรมที่บ่งชี้ทั้งหมด 
   N        แทน จ านวนของนักเรียนทั้งหมด 

             I        แทน จ านวนของคะแนนทั้งหมดที่เป็นไปได้ 
 

กรณีทั่วไป : เมื่อมีพฤติกรรมบ่งชี้หลายตัวนักเรียนหลายคนและ         
ผู้ประเมินหลายคน ในกรณีท่ัวไปหากเราต้องการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดที่มีพฤติกรรมบ่งชี้
หลายตัว โดยการน าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มหนึ่งและก าหนดให้มีผู้ประเมินหลายคน มีสูตรการ
ค านวณดังนี้ 

 

RAI= -1   1I1-MKN
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  เมื่อ RAI    แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 

   mnkR     แทน คะแนนที่ได้จากผู้ประเมินคนที่ m ของ นักเรียนคนที่ n  
      ในพฤติกรรมที่ k (m = 1, 2, 3,…, M; n = 1, 2, 3,...,N  
      และ k = 1, 2, 3,…,K) 
   nkR     แทน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนคนที่ n ในพฤติกรรมที่ k ซ่ึง 
      ค านวณได้จากสูตร 



159 
 

 

     nkR =
M

R
M

1m
mnk

  

   K        แทน จ านวนของพฤติกรรมที่บ่งชี้ทั้งหมด 
   N        แทน จ านวนของนักเรียนทั้งหมด 

             I        แทน จ านวนของคะแนนทั้งหมดที่เป็นไปได ้
 

2.2.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแบบวัดเจตคติ นิยมใช้วิธีของครอนบาค 
(Cronbach) เป็นวิธีการหาความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายใน ซึ่งใช้กับเครื่องมือที่ไม่ได้ตรวจให้
คะแนนแบบ 1 กับ 0 เท่านั้น เช่น แบบอัตนัยหรือมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) หรือแม้แต่
ข้อสอบอัตนัย สูตรที่ ใช้ในการค านวณคือ สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient : α ) ของ 
Cronbach ซึ่งมีสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด: 2556: 117) 
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  เมื่อ α     แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
   k     แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
    2

iS    แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

    2
tS    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

2.2.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของการสังเกต ในการสังเกตมีวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นเพ่ือ
ตอบสนองต่อจุดประสงค์ของการสังเกต เช่นเดียวกันกับการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบ
ภาคปฏิบัติ รายละเอียดดังข้อที่ 2.2.1.3 

2.2.4 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์นั้นมีวิธีการหาค่าความ
เชื่อมั่นเพ่ือให้ได้ผลการสัมภาษณ์ที่แม่นย าเชื่อถือได้ โดยใช้วิธีการของแคนดอล (Kendall) ดังนี้ 
(มณีญา สุราช, 2559: 172) 

 

       1NNm
D12

W 22

2


   

 

  เมื่อ W  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง 
   D  แทน ผลต่างระหว่างผลรวมของอันดับที่ของคนแต่ละคนที่ได้จากการ 
     จัดอันดับทุกชุดกับค่าเฉลี่ยของผลรวมของอันดับที่เหล่านั้น 
   m  แทน จ านวนชุดของอันดับที่ 
   N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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การหาความยากง่าย (difficulty) 
 .1ความหมายของความยากง่าย 

ชวลิต ชูก าแพง (2553: 118)  กล่าวว่า ความยากง่าย หมายถึง สัดส่วนที่ผู้ตอบค าถามได้
ถูกต้อง ค่านี้มักจะใช้กับแบบทดสอบค าถามใดที่มีผู้ตอบถูกมากแสดงว่าข้อความนั้นง่าย ส่วนค าถาม
ใดที่มีผู้ตอบถูกน้อยแสดงว่าข้อค าถามนั้นยาก ค่าของความยากง่ายจึงมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ความยากที่
เหมาะสมควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามแนวอิงเกณฑ์ ไม่นิยม
หาความยากเพราะการจัดการเรียนการสอนให้ความส าคัญกับการบรรลุวัตถุประสงค์มากกว่า 

พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2557: 115) กล่าวว่า ความยากง่าย หมายถึง ค่าร้อยละหรือสัดส่วนที่
แสดงว่าข้อสอบนั้นมีผู้ท าถูกมากหรือน้อย ถ้ามีผู้ท าถูกมากก็เป็นข้อสอบง่าย ถ้ามีผู้ท าถูกน้อยก็เป็น
ข้อสอบยาก การหาค่าความยากง่ายเป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดพฤติกรรมด้าน
พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) และเป็นแบบทดสอบในระบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Test)  
มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) ค่าความยากง่ายของข้อสอบโดยทั่วไปนิยมคิด
ค านวณเป็นค่าสัดส่วน (Proportion : p) ของจ านวนผู้ตอบถูกจากจ านวนผู้ตอบทั้งหมดในข้อนั้น    
ซึ่งเป็นตัวเลขทศนิยมที่มีค่าไม่เกิน 1.00  

ไพศาล วรค า (2561: 291) กล่าวว่า ความยากง่าย หมายถึง คุณลักษณะประจ าตัวของ
ข้อสอบแต่ละข้อที่บ่งบอกถึงโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะตอบข้อนั้นได้ถูก ดังนั้นความยากของข้อสอบจึง
พิจารณาได้จากจ านวนผู้ตอบข้อนั้นถูก ถ้ามีจ านวนผู้ตอบถูกมากแสดงว่าข้อสอบนั้นง่าย หรือมีค่า
ดัชนีความยาก (Item Difficulty Index: p)  

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ความยากง่าย หมายถึง เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลที่ดี
จะต้องมีความยากง่ายพอเหมาะกับผู้ตอบ ทั้งความยากง่ายในด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้  ถ้ายากมาก
เกินไปจนทุกคนตอบผิดหมด เครื่องมือนั้นก็ไม่สามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัดได้ เว้นแต่เครื่องมือรวบรวม
ข้อมูลบางประการต้องการทราบว่า ผู้ตอบรู้อะไร หรือประเภทที่ไม่มีถูกผิด เช่นแบบประเมินค่าจึงต้อง
ถามให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้ หรือต้องถามยากง่ายตามเนื้อหาที่ถามนั้น 

2. ประเภทของความยากง่าย  วิธีการหาความยากง่ายของแบบทดสอบนั้นแบ่งได้ 2 
ประเภทดังนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2557: 115 ; ไพศาล วรค า, 2561:298-299)   

2.1 การหาค่าความยากง่ายแบบทดสอบปรนัย การหาความยากง่ายโดยใช้เทคนิค 50% 
ใช้กับข้อสอบที่มีการให้คะแนนแบบ 0, 1 คือ ผิดให้ 0 ถูกให้ 1 ตัวเลข 50% หมายถึง ค่าร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบกลุ่มสูง 50% และกลุ่มต่ า 50% นั่นคือมีการแบ่งผู้ตอบออกเป็น 2 กลุ่ม เท่าๆ กัน 
ตามล าดับคะแนน มักใช้ในกรณีที่มีผู้ เข้าสอบจ านวนน้อยเช่น ประมาณ 20 -30 คน หลักการ
ค านวณหาค่าความยากง่าย (p) คือการหาสัดส่วนของผู้ตอบถูกของแต่ละข้อ เป็นการน าจ านวนของ
ผู้ตอบถูกทั้งสองกลุ่มรวมกันหารด้วยจ านวนผู้ตอบทั้งในกลุ่มสูงและในกลุ่มต่ ารวมกัน โดยมีสูตรดังนี้ 
(พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2557: 116-117) 
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  เมื่อ p  แทน ค่าความยากง่าย 
   HR  แทน จ านวนผู้ตอบถูกของข้อนั้นในกลุ่มสูง 
   LR  แทน จ านวนผู้ตอบถูกของข้อนั้นในกลุ่มต่ า 
   n  แทน จ านวนผู้ตอบในแต่ละกลุ่ม (ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน) 
 

2.2 การหาค่าความยากง่ายแบบทดสอบอัตนัย1ส าหรับข้อสอบอัตนัยการหาค่าความ
ยากง่ายจะมีวิธีการแตกต่างไปจากข้อสอบปรนัย เนื่องจากคะแนนที่เป็นไปได้ของข้อสอบอัตนัยแต่ละ
ข้อไม่ใช่ 0 หรือ 1 เหมือนกันกับข้อสอบปรนัย การหาค่าความยากง่ายของข้อสอบอัตนัยท าได้โดยการ
แบ่งผู้เข้าสอบออกเป็นสองกลุ่มเท่าๆ กัน คือ กลุ่มสูงและกลุ่มต่ า จากนั้นค านวณหาค่าความยากง่าย
จากสูตรของวิทนีย์ และชาเบอร์ส (Whitney & Sabers) จากสูตรดังนี้ (ไพศาล วรค า, 2561: 299) 

 

       
 minmax
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2nXSSp



  

 

  เมื่อ p  แทน ค่าความยากง่าย 
   HS  แทน ผลรวมคะแนนในกลุ่มสูง 
   LS  แทน ผลรวมคะแนนในกลุ่มต่ า 
   n  แทน จ านวนเด็กในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 
   maxX  แทน คะแนนสูงสุดในข้อนั้น 

   minX  แทน คะแนนต่ าสุดในข้อนั้น 
 

เนื่องจากการหาคุณภาพทั้งแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มต่างก็คัดเลือกข้อสอบด้วยเกณฑ์
เดียวกันจึงน าเสนอตารางเกณฑ์การพิจารณาค่าความยากง่าย ดังตารางที่ 7.5  
ตารางที  7.5 เกณฑ์การแปลความหมายค่าความยากง่ายที่เป็นตัวถูกและตัวลวง 
 

ค่าความยากง่าย1(ตัวถูก) ค่าความยากง่าย1(ตัวลวง) 
ค่าอ านาจ าแนก ระดับ การน าไปใช้ ค่าอ านาจ าแนก ระดับ การน าไปใช้ 

.01 ถึง .09 ยากมาก 
ไม่มีคณุภาพ .00 ถึง .04 ใช้ไม่ได ้ ไม่มีคณุภาพ .10 ถึง .19 ยาก 

.20 ถึง .39 ค่อนข้างยาก 

มีคุณภาพ 

.05 ถึง .09 พอใช้ 

มีคุณภาพ .40 ถึง .60 ปานกลาง .10 ถึง .30 ใช้ได้ 
.61 ถึง .80 ค่อนข้างง่าย .31 ถึง .50 พอใช้ 

.81 ถึง .90 ง่าย 
ไม่มีคณุภาพ .51 ถึง 1.00 ใช้ไม่ได ้ ไม่มีคณุภาพ .91 ถึง 1.00 ง่ายมาก 

ที่มา: ชวลิต ชูก าแพง (2553: 121)  
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ข้อสอบที่จะคัดเลือกมาใช้ในระบบอิงกลุ่มควรเป็นข้อที่มีความยากง่ายอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่า p ตั้งแต่ 0.40-0.60 แต่ในทางปฏิบัติมักก าหนดเกณฑ์ความยากง่ายของข้อสอบที่จะ
เลือกมาใช้ไว้ในช่วงกว้างขึ้น คือครอบคลุมตั้งแต่ระดับยาก ปานกลาง และง่าย คือ  มีค่า p ตั้งแต่ 
0.20-0.80 ถ้าข้อใดมีความยากง่ายนอกเหนือจากเกณฑ์นี้ถือเป็นข้อที่ยากมากและง่ายมากตามล าดับ 
ไม่ควรใช้ แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อสอบข้อนั้นเพ่ือให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด ก็อาจท าได้โดย
การปรับปรุงข้อสอบข้อนั้นให้มีความเหมาะสมข้ึน 
 
การหาอ านาจจ าแนก 

1. ความหมายของอ านาจจ าแนก 
วสันต์ ทองไทย (ม.ป.ป: 187 - 188) กล่าวว่า อ านาจจ าแนก หมายถึง เครื่องมือรวบรวม

ข้อมูลที่ดีจะต้องมีอ านาจในการแบ่งแยกสิ่งที่ต้องการวัดออกเป็นกลุ่ม เป็นประเภทอย่างชัดเจน เช่น 
แยกคนที่รู้กับไม่รู้ออกจากกันได้ คนตอบข้อนั้นถูกจะเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้น ถ้าตอบผิดแสดงว่า
ไม่รู้เรื่องนั้น มิใช่ตอบถูกต้องหรือตอบผิดก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามีหรือไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น 

พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2557: 117-119) กล่าวว่า อ านาจจ าแนก หมายถึง คุณสมบัติของ
เครื่องมือวัดที่สามารถจ าแนกบุคคลออกเป็น 2 กลุ่มที่ต่างกันเช่น กลุ่มเก่ง-กลุ่มอ่อน ในเรื่องที่เป็น
ความรู้ความสามารถหรือแบ่งออกเป็นกลุ่มบวก-กลุ่มลบ กลุ่มสูง-กลุ่มต่ า ในเรื่องที่เป็นความรู้สึกเช่น 
เจตคติ การหาค่าอ านาจจ าแนกใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดประเภทแบบทดสอบ 
และแบบวัดเจตคติ รวมถึงแบบวัดด้านจิตพิสัยอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์รายข้อ 

ปราณี หล าเบ็ญสะ (2559: 1) กล่าวว่า อ านาจจ าแนก หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบ
ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ทุกระดับ ตั้งแต่อ่อนสุดจนถึงเก่งสุด แม้ว่าจะเก่ง–อ่อนกว่ากันเพียงเล็กน้อย
ก็สามารถชี้จ าแนกให้เห็นได้ ข้อสอบที่มีอ านาจจ าแนกสูงนั้น เด็กเก่งมักตอบถูกมากว่าเด็กอ่อนเสมอ 
ข้อสอบที่ทุกคนตอบถูกหมดจะไม่สามารถบอกอะไรได้เลย หรือข้อสอบที่ทุกคนตอบผิดหมดไม่
สามารถบอกได้ว่าใครเก่งหรืออ่อน 

ไพศาล วรค า (2561: 300) กล่าวว่า อ านาจจ าแนก หมายถึง คุณลักษณะของข้อสอบ
หรือข้อค าถามที่สามารถแยกปริมาณของคุณลักษณะที่ต้องการวัดที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลได้ เช่น             
ในแบบทดสอบข้อสอบที่มีอ านาจจ าแนกก็คือ ข้อสอบที่สามารถแยกคนเก่งออกจากคนอ่อนได้ นั่นก็
หมายความว่า คุณเก่งท าข้อสอบข้อนั้นถูกขณะที่คนอ่อนท าผิด หรือในแบบสอบถามวัดเจตคติต่อ
วิชาชีพครู ข้อค าถามที่มีอ านาจจ าแนกก็คือ ข้อค าถามที่สามารถแยกผู้มีเจตคติต่อวิชาชีพครูสูงกับต่ า
ออกจากกันได้ นั่นคือคนที่มีเจตคติต่อวิชาชีพครูสูงจะได้คะแนนในข้อค าถามนั้นมาก ส่วนผู้ที่มีเจตคติ
ต่อวิชาชีพครูต่ าก็จะได้คะแนนในข้อนั้นน้อย เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า อ านาจจ าแนก หมายถึง สัดส่วนของผลต่างระหว่างจ านวน
ผู้ตอบในกลุ่มที่ได้คะแนนมากกับที่ได้คะแนนน้อย ซึ่งแสดงถึงความสามารถของข้อค าถามที่จ าแนก
หรือแบ่งความแตกต่างระหว่างคนเก่งกับคนอ่อนหรือคนที่รู้กับไม่รู้ออกจากกัน 

2. ประเภทของอ านาจจ าแนก วิธีการหาอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบหรือแบบวัดเจตคติ
นั้นแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้ (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2557: 117 ; ไพศาล วรค า, 2561: 300-311; ชวลิต 
ชูก าแพง, 2553: 119-120) 
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2.1 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
2.2.1 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบอิงกลุ่ม  ใช้กับข้อสอบที่มีการให้

คะแนนแบบ 0, 1 คือ ผิดให้ 0 ถูกให้ 1 และมีผู้เข้าสอบจ านวนน้อยเช่นประมาณ 20 ถึง 30 คน 
หลักการคิดค านวณหาค่าอ านาจจ าแนก (r) คือ การหาค่าสัดส่วนของผลต่างระหว่างจ านวนผู้ตอบถูก
ในกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ าของแต่ละข้อ เป็นการน าจ านวนของผู้ตอบถูกในกลุ่มสูงตั้งลบด้วยจ านวนผู้ตอบ
ถูกในกลุ่มต่ า แล้วน าผลต่างที่ได้รับมาหารด้วยจ านวนผู้ตอบ 1 กลุ่ม เขียนเป็นสูตรในการค านวณ
ข้างหน้าจ าแนกของข้อสอบแต่ละข้อได้ดังนี้ (ชวลิต ชูก าแพง, 2553: 119) 

 

  กรณีตัวถูก  
N

LHr 
   กรณีตัวลวง 

N
HLr 

  
 

  เมื่อ r  แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
   H  แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
   L  แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าตอบถูก 
   N  แทน จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 

2.2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบอิงเกณฑ์  
2.2.2.1 กรณีสอบสองครั้ง ก่อนสอนและหลังสอนโดยใช้สูตรของคริสปิน

และเลด์ฮูเซน (Kryspin and Feldhuson) เรียกค่าอ านาจจ าแนกว่า ดัชนี เอส (S-Index หรือ 
Sensitivity Index) จากสูตร (ชวลิต ชูก าแพง, 2553: 119-120) 

 

      
N

RR
S prepose   

 

  เมื่อ S  แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
   poseR  แทน จ านวนคนหลังสอบตอบถูก 

   preR  แทน จ านวนคนก่อนสอบตอบถูก 

   N  แทน จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
 

2.2.2.2 กรณีสอบครั้งเดียว โดยใช้ดัชนี บี (B-Index) เป็นวิธีหาค่าอ านาจ
จ าแนกของข้อสอบที่เสนอโดยเบรนแนน (Brennan) ค่าอ านาจจ าแนกที่หาโดยวิธีนี้เรียกว่า ดัชนี บี 
(B-Index หรือ Brennan Index) โดยใช้สูตรดังนี้ (ชวลิต ชูก าแพง, 2553: 120) 

 

 กรณีตัวถูก  
21 N

L
N
UB    กรณีตัวลวง 

12 N
U

N
LB   

 

  เมื่อ B  แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
   U  แทน จ านวนคนสอบผ่านเกณฑ์ทั้งฉบับที่ตอบถูกในข้อนั้น 
   1N  แทน จ านวนคนผ่านเกณฑ์ 
   L  แทน จ านวนคนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ท้ังฉบับที่ตอบถูกในข้อนั้น 
   2N  แทน จ านวนคนไม่ผ่านเกณฑ์ 
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เนื่องจากการหาคุณภาพทั้งแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มต่างก็คัดเลือกข้อสอบด้วย
เกณฑ์เดียวกันจึงน าเสนอตารางเกณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกดังตารางที่ 7.6  
ตารางที  7.6 เกณฑ์การแปลความหมายค่าอ านาจจ าแนกท่ีเป็นตัวถูกและตัวลวง 
 

r/ B-Index/ S-Index 
ค่าอ านาจจ าแนก1(ตัวถูก) ค่าอ านาจจ าแนก1(ตัวลวง) 

ค่าอ านาจ าแนก ระดับ การน าไปใช้ ค่าอ านาจจ าแนก ระดับ การน าไปใช้ 
ค่าลบ ใช้ไม่ได ้

ไม่มีคณุภาพ 

ค่าลบ ใช้ไม่ได ้ ไม่มีคณุภาพ .00 ไม่ม ี .00 ถึง .04 ใช้ไม่ได ้
.01 ถึง .09 ต่ า .05 ถึง .09 พอใช้ 

มีคุณภาพ 
.10 ถึง .19 ค่อนข้างต่ า .10 ถึง .30 ใช้ได้ 
.20 ถึง .40 ปานกลาง 

มีคุณภาพ 

.31 ถึง .50 พอใช้ 
.41 ถึง .60 ค่อนข้างสูง .51 ถึง 1.00 ใช้ไม่ได ้.61 ถึง 1.00 สูง 

ที่มา: ชวลิต ชูก าแพง (2553: 121)  
 

ข้อสอบที่จะคัดเลือกมาใช้ควรเป็นข้อที่มีอ านาจจ าแนกอยู่ในระดับสูง คือมีค่า r 
ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป แต่ในทางปฏิบัติมักก าหนดเกณฑ์อ านาจจ าแนกของข้อสอบที่จะเลือกมาไว้ใช้ตั้งแต่
ระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงระดับสูง และสูงมาก คือมีค่า r ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ข้อที่มีอ านาจจ าแนกต่ า
กว่านี้คือมีค่า r ต่ ากว่า 0.20 โดยปกติจะไม่น ามาใช้ แต่ถ้าต่ าไปยังเล็กน้อยและมีความจ าเป็นต้องใช้
เพ่ือให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัดก็อาจท าได้โดยการปรับปรุงข้อสอบข้อนั้นให้เหมาะสมขึ้น  

2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดเจตคติ ใช้กับข้อค าถามของแบบวัดเจตคติ 
แบบของ Likert ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ประกอบด้วยข้อค าถามทั้ง
ทางบวกและทางลบ และควรมีผู้ตอบอย่างน้อย 30 คน ตัวเลข 25% หมายถึง ค่าร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ กลุ่มสูง 25 % และกลุ่มต่ า 25%  ที่เหลืออีก 50% เป็นกลุ่มกลางๆ โดยเทคนิค 25% เป็น
เทคนิคที่ใช้ในการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยน าข้อมูลมาใช้เป็นบางส่วน คือ ใช้เฉพาะข้อมูลของ
กลุ่มสูง 25% และกลุ่มต่ า 25%  ส่วนข้อมูลของกลุ่มกลาง 50% ไม่ได้น ามาใช้ ซึ่งการหาอ านาจ
จ าแนกของข้อค าถามแต่ละข้อโดยใช้เทคนิค 25% นี้ เป็นการทดสอบที (T-test) โดยใช้สูตร (พรรณี     
ลีกิจวัฒนะ, 2557: 188-119) 

  

      

n
SS

XXt
2
L

2
H

LH




    1-n2df   

  เมื่อ t  แทน ค่าสถิติทดสอบท ี
   HX  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนข้อนั้นในกลุ่มสูง 
   LX  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนข้อนั้นในกลุ่มสูง 
   2

HS  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนข้อนั้นในกลุ่มสูง 
   2

LS  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนข้อนั้นในกลุ่มต่ า 
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   n  แทน จ านวนผู้ตอบในแต่ละกลุ่ม (ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน) 
   df  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
 

เกณฑ์การตัดสินค่า t คือ ค่า t ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ข้อที่ค่า t มีนัยส าคัญทางสถิติถือว่า
เป็นข้อที่มีอ านาจจ าแนกดี ส่วนค่า t ที่มีนัยส าคัญทางสถิติมากกว่าหรือเท่ากับค่า t จากตาราง       
ค่าวิกฤต t  ตาม df = 2(n-1) และที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ ( ) ที่ต้องการ โดยทั่วไปใช้ที่
ระดับ α = 0.05 

ในกรณีที่มีผู้ตอบ 30 คน ค่า t ที่มีนัยส าคัญทางสถิติมีค่าประมาณ 1.76 ดังนั้นข้อที่มีค่าที
ตั้งแต่ 1.76 ขึ้นไป จึงถือว่าเป็นข้อที่มีอ านาจจ าแนกใช้ได้สามารถจ าแนกผู้ตอบออกเป็นกลุ่มสูงกลุ่มต่ าได้ 

กรณีค่า t ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อนั้นเพ่ือให้ครอบคลุมสิ่งที่
ต้องการวัดก็อาจท าได้โดยการปรับปรุงข้อค าถามนั้น  

สรุปการหาคุณภาพของเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยนั้น สามารถ
น าเสนอได้ดังตารางที่ 7.7 โดยดัดแปลงจาก ชวลิต ชูก าแพง (2553: 129) 
ตารางที 17.7 สรุปการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
 

เครื องมือ ความเที ยงตรง ความเชื อมั น ความยาก อ านาจจ าแนก 

แบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิแ์บบ
อิงเกณฑ ์

เชิงเนื้อหาอาศัย 
ผู้เชี่ยวชาญ: 

IOC 

วิธีของโลเวท 
 

- 
ค่า (B-Index) 
ของเบรนแนน 
(Brennan) 

แบบทดอบวัด
แบบอิงกลุ่ม 

อาศัย
ผู้เชี่ยวชาญ 

หาค่า IC หรือ 
ตารางวิเคราะห ์

ค่า KR20 หรือ 

KR21 

หาค่าความ
ยากง่าย 

ด้วยค่า p 

หาค่าอ านาจ 
จ าแนก r 

แบบวัดเจตคติ
แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 

อาศัย
ผู้เชี่ยวชาญหา

ค่าเฉลี่ย 

ค่า α ของ 
ครอนบาค 

- 
t-test (H,L มี 

30n  ) 

แบบสอบถาม
แบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 

- - 

แบบทดสอบ
ภาคปฏบิัติ (การ
สังเกต) 

หาความเช่ือมั่นจากผู้สังเกต 2 คน 

  - แบบมาตรส่วนประมาณค่าใช้สตูร
ของเพียร์สัน 
  - ข้อมูลเป็นความถี่ใช้สูตรของสก๊อตต ์
  - ข้อมูลเป็นอัตรภาคใช้สัมประสทิธ์ิ
แอลฟาจากผู้สังเกตแตล่ะคน 
  - ความเช่ือมั่นระหว่างผู้ตรวจให้คะแนน
หรือเรียกอีกอย่างว่า ดัชนีความเหน็พ้อง
กันของผู้ประเมิน (RAI) 

- - 

แบบสัมภาษณ ์ ไม่นิยมหา - - 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ชวลิต ชูก าแพง (2553: 129) 
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บทสรุป 
เครื่องมือการวิจัยที่มีคุณภาพส่งผลให้การวิจัยมีคุณค่ามากขึ้น ท าให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยสามารถท าได้หลายอย่าง ค านึงถึงความเหมาะสมกับเครื่องมือ
วิจัยเป็นส าคัญ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ไม่ใช้สถิตเิป็นการ
ตรวจสอบ ความครอบคลุมเนื้อหาหรือนิยามองค์ประกอบ หรือตัวบ่งชี้ของตัวแปรที่ต้องการวัด และ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความถูกต้อง ความชัดเจน และผู้อ่านมีความเข้าใจ
ตรงตามประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ 2)การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้สถิติ เป็นการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย โดยน าสถิติที่เหมาะสมกับชนิดของเครื่องมือวิจัยมาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย เช่น เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพ โดยหาความเที่ยงตรงและความ
เชื่อมั่น แบบทดสอบตรวจสอบคุณภาพโดยหาความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยากง่าย และอ านาจ
จ าแนก แบบวัดเจตคติตรวจสอบคุณภาพโดยการหาความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น และอ านาจจ าแนก 
ส่วนแบบสัมภาษณ์และการสังเกต ตรวจสอบคุณภาพโดยการหาความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ัน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. คุณภาพเครื่องมือวัดคืออะไร จงอธิบาย 
2. หลักการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บข้อมูล มีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
3. ให้นักศึกษาอธิบายเนื้อหาดังต่อไปนี้ มาพอสังเขป 

3.1 ความเที่ยงตรง 
3.2 ความเชื่อถือได้ 
3.3 ความยากง่าย 
3.4 อ านาจจ าแนก 

4. ให้นักศึกษาตรวจสอบหาค่าคุณภาพเครื่องมือที่นักศึกษาได้สร้างเครื่องมือวัดไว้แล้ว 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที 18 
สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย 

 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. หลักการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. สถิติพ้ืนฐาน 

 5. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
 1. บอกความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 2. อธิบายหลักการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 3. บอกสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 4. อธิบายสถิติพ้ืนฐาน และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานได้ 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ 
   
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. วิธีการสอน 
1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
2.2 ผู้สอนอธิบายเนื้อหา และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประจ าบทประกอบการสอนด้วย 

Power Point ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลใน
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน พร้อมยกตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้เครื่องมือนั้นๆ และให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติตามตัวอย่าง 

2.3 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม มอบหมายให้นักศึกษาน าเครื่องมือที่สร้างใน
บทเรียนที่ผ่านมา เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างแล้วน ามาวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน  

2.4 นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ และท าการสุ่มเพ่ือนสมาชิกที่ฟัง ตอบค าถาม 
และอภิปรายเสนอแนะ 
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2.5 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นความคิดความเข้าใจ และอธิบายเพ่ิมเติมในเนื้อหาประเด็นที่
นักศึกษาสงสัยต้องการขยายความรู้ให้เข้าใจมากข้ึน 

2.6 ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เก่ียวกับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย 
2.7 ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

สื อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย 
2. Power Point Presentation 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สังเกตการตอบค าถาม และการซักถามในชั้นเรียน 
2. สังเกตการอภิปรายร่วมกันขณะท ากิจกรรม 
3. สังเกตพฤติกรรม ความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. แบบฝึกหัดบท 
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บทที 18 
สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย 

 
การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลนับว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งของ

การวิจัย ในการท าวิจัยทุกครั้งต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการท าวิจัยและ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา โดยการบรรยายหรือใช้สถิติที่เหมาะสมกับชนิดของข้อมูล ผู้วิจัยจึงต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติได้ ซึ่งอาจจ าแนกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็ได้ ดังนั้นการวิจัยจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย
ของการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพ้ืนฐาน สถิติที่
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
  

ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การจัดระเบียบ แยกแยะส่วนต่างๆ ของข้อมูลออกเป็น

หมวดหมู่ เพ่ือหาค าตอบตามวัตถุประสงค์หรือตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้  โดยปกติใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นข้อมูลที่ได้จะกระจัดกระจายท าให้ผู้อ่านยากแก่การเข้าใจ  ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ต้องอาศัยความรู้และหลักการทางสถิติมาวางแผนเพ่ือจัดระเบียบของข้อมูลใหม่ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546: 93) 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์  จะใช้วิธีการ
วิพากษ์วิจารณ์เพื่อตีความหมายและสรุปผล 

2.1การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงบรรยายหรือการวิจัยเชิงทดลอง จะใช้วิธีการทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

หลักการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลักการวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง กระบวนการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศที่สามารถ

ตอบค าถามการวิจัยหรือตรวจสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ กระบวนการหรือหลักการในการวิเคราะห์
ข้อมูลจะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ การตรวจสอบข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล       
การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ (ไพศาล หวังพานิช, 2531 : 
266-227; ไพศาล วรค า, 2561: 315-319) 

 .1การตรวจสอบข้อมูล เป็นการทบทวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ 
และมีความถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากแบบสอบถาม หากข้อมูลยังไม่ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนก็ควรให้ผู้ตอบได้เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งอาจตรวจสอบได้จากการตอบค าถามสองข้อ
ใดๆ มีความขัดแย้งกันหรือไม่สมเหตุสมผล ก็ควรสอบถามเพ่ือให้ผู้ตอบได้ทบทวนค าตอบว่าตอบผิด
หรือไม่ ในกรณีที่ ไม่สามารถให้ผู้ตอบเพ่ิมเติมหรือทบทวนค าตอบที่ผิดปกตินั้นได้  ก็อาจคัด
แบบสอบถามนั้นทิ้งไป แต่ถ้ามีบางข้อที่ผู้ตอบไม่ได้ตอบและจ าเป็นต้องใช้แบบสอบถามนั้น ก็อาจใช้
การประมาณค่าข้อมูลที่เสียหาย (Missing Data) นั้นแทน 
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2.1การจัดเตรียมข้อมูล เป็นการสร้างคู่มือลงรหัส (Coding Instruction) และลงรหัสข้อมูล
ซึ่งเป็นการให้ตัวเลขก ากับประเภทของค าตอบที่ได้จากค าถามแต่ละข้อ  โดยให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยหรือวิธีการทางสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นจึงต้องมีการ
วางแผนหรือออกแบบตารางบันทึกข้อมูลให้ละเอียดและรอบคอบ  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล    
ได้ง่าย สะดวกและไม่สับสน การจัดเตรียมข้อมูลมีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ  ซึ่งด าเนินการอย่างระมัดระวัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อค าถามท่ีเป็นค าถามเชิงบวกและค าถามเชิงลบอยู่ในฉบับเดียวกัน เช่น ถ้าค าถาม
เชิงบวกให้คะแนนเป็น 1-2-3-4-5 ข้อค าถามเชิงลบจะต้องให้คะแนนเป็น  5-4-3-2-1 ตามล าดับ  

2.2 จัดกลุ่มกระดาษค าตอบหรือแบบสอบถามตามตัวแปรต้นที่ศึกษา  เช่น แยกแบบ  
สอบถามเป็นกลุ่มตามขนาดโรงเรียน (ใหญ่ กลาง เล็ก)  

2.3 ออกแบบตารางบันทึกข้อมูลและกรอกข้อมูลในตาราง ผู้วิจัยควรออกแบบตาราง
บันทึกข้อมูลให้สะดวกต่อการน าไปใช้ค านวณหรือในการท าแฟ้มข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ด้วย
คอมพิวเตอร์ รายการในตารางบันทึกข้อมูลต้องมีตัวแปรที่ท าการศึกษาทั้งหมด  ทั้งตัวแปรต้นและ   
ตัวแปรตาม นอกจากนี้ควรมีหมายเลขประจ าตัวของกลุ่มตัวอย่างหรือเลขประจ าตัวแบบทดสอบหรือ
แบบสอบถามด้วย เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังจากที่กรอกข้อมูลแล้ว 

3.1การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ตามวิธีการที่
เหมาะสมกับการวิจัยครั้งนั้นๆ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ซึ่งข้อสรุปที่ได้จะต้อง
สามารถตอบค าถามการวิจัยหรือทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้  การวิเคราะห์ข้อมูลอาจแบ่งตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยได้ 2 ประเภทดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ข้อมูลนั้นเก็บรวบรวมมาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งมีลักษณะเป็นค าบรรยาย
ปรากฏการณ์หรือถ้อยค าจากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้จึงต้องใช้การวินิจฉัยความ
เป็นเหตุเป็นผลของข้อมูลหรือสาระสนเทศในแต่ละส่วน หรือเปรียบเทียบเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้น  
เพ่ือสร้างเป็นข้อสรุปของการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพส่วนมากจะใช้หลากหลายวิธี
ร่วมกันดังนี้ 

3.1.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นการจัดประเภทเนื้อหาสาระที่
มีความหมายใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน เพ่ือสรุปเป็นประเด็นร่วมกัน 

3.1.2 การเปรียบเทียบแบบแผน  (Pattern Matching) เป็นการสร้างแบบแผน 
(Pattern) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ จากทฤษฎี หลักการ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นจึงน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาเปรียบเทียบกับแบบแผนความสัมพันธ์ที่ สร้างจากทฤษฎีว่า
สอดคล้องกันหรือไม ่อย่างไร เพราะเหตุใด 

3.1.3 การสร้างค าอธิบาย (Explanation Building) เป็นวิธีการที่ต่อเนื่องจากการ
เปรียบเทียบแบบแผนความสัมพันธ์ การสร้างค าอธิบายเป็นการขยายแบบแผนความสัมพันธ์ โดยการ
น าเสนอค าอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรที่มีความซับซ้อน ค าอธิบายเหล่านี้ต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีเก็บรวบรวมได้               
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3.1.4 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง (Time-Series Analysis) เป็นการเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  ซึ่งจะท าให้เห็นพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์หรือตัวแปรตามช่วงเวลา 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  (Quantitative Data Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ใช้ตัวเลขแทนจ านวนหรือปริมาณคุณลักษณะที่ท าการศึกษา  ซึ่งเก็บรวบรวมมาโดยใช้
เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ และผ่านการจัดเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจะ
อาศัยวิธีการทางสถิติมาสร้างข้อสรุป เพ่ือตอบค าถามหรือทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ดังนั้นในการวิจัย
ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะต้องสามารถเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้  

4.1การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนในการน าเสนอสารสนเทศที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสื่อสารกับผู้อ่านงานวิจัยให้ทราบถึงสาระสนเทศที่ส าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย 
น าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลนั้นอาจน าเสนอได้ในหลากหลายรูปแบบตามลักษณะของผลการ
วิเคราะห์ เช่น น าเสนอในรูปแบบตาราง แผนภาพ กราฟ หรือที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ การน าเสนอ
ในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย การเลือกวิธีการน าเสนอนั้นต้องค านึงถึงความสมบูรณ์ของผล
การวิเคราะห์ข้อมูล และง่ายต่อการท าความเข้าใจ อีกท้ังดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วย  

 
ตารางที 18.1 เปรียบเทียบร้อยละ (%) ความรู้เรื่องรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ทั้งระบบของผู้บริหารและครูผู้สอน ก่อนและหลังการอบรม  

(N=6) 
รายการ 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนการอบรม หลังการอบรม เพิ ม/1ลด คะแนน % คะแนน % 

1. รูปแบบการพัฒนาการจัด 
การศึกษาระดับปฐมวัยทั้งระบบ 60 23 38.33 47 78.88 +40.55 

2. ระบบการบริหารจัดการ 60 27 45.00 50 83.33 +38.33 

3. ระบบการเรียนการสอน 120 41 34.16 103 85.83 +51.67 

4. ระบบการนิเทศการเรียนการสอน 60 22 36.67 46 76.66 +40.00 

รวม 300 113 - 246 - - 

เฉลี ย - - 38.54 - 81.18 +42.64 

ที่มา: ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว (2559: 121) 
 

จากตารางที่ 8.1 พบว่า ภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารและ
ครูผู้สอนมีความรู้เรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้งระบบเพ่ิมขึ้น คือ คิดเป็นร้อยละ 
(%) หลังการอบรมเท่ากับ 81.18 และสูงกว่าก่อนการอบรมเท่ากับ 42.64 
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ภาพที 18.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองกับหลังการทดลองใช้ชุดฝึกระบายสีภาพ 
ที่มา: สมหมาย อินธิราช (2550: 53) 

 
สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติตรงกับภาษาอังกฤษว่า Statistics มาจากศัพท์ภาษาละตินว่า Status ซึ่งหมายถึง 
รัฐบุรุษ เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ การแปล
ความและการน าเสนอข้อมูล (Merriam-Webster 1987: 1152) ในระยะเริ่มต้นจะใช้สถิติ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในการบริหาร เช่น เพ่ือประโยชน์ในการเก็บภาษีอากรของรัฐหรือการ
จัดท าทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินกรรมสิทธิ์  “สถิติ” มีความหมาย 2 ประการ คือ (สิน พันธุ์พินิจ, 
2547: 240; พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2557: 124-125; ชูศรี วงศ์รัตนะ,2552: 1; สังคม ศุภรัตนกุล, 2557: 
100; พิสณุ ฟองศรี , 2553: 151-152) 

1. ข้อมูลสถิติ1(Statistical1Data)1หรือ1“ค่าสถิติ” (Statistics) คือ จ านวนหรือค่าที่ได้จาก
การรวบรวมข้อมูล แสดงถึงข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ อย่างมีความหมาย โดยมีจ านวนข้อมูลตัวเลขที่
แสดงถึงข้อเท็จจริงของสิ่งของที่เป็นปริมาณอันได้มาจากการส ารวจหรือการจดบันทึกไว้ โดยข้อมูล
อาจมีการเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวน สามารถใช้พยากรณ์ได้หรือใช้พยากรณ์ไม่ได้ บางครั้งเรา
เรียกว่า ข้อมูลสถิติ เช่น จ านวนประชากร รายได้ ปริมาณน้ าฝน รวมทั้งข้อมูลวิจัยที่เรารวบรวมได้
สามารถน าไปวิเคราะห์ สรุปผล และใช้ประโยชน์  

2.1สถิติศาสตร์ หมายถึง สถิติที่ เป็นแขนงหนึ่ งของวิชาคณิตศาสตร์และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปลความและการน าเสนอข้อมูล สถิติตามนัยความหมายนี้เรียกว่า “สถิติศาสตร์” ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญและเก่ียวข้องกับการวิจัยโดยตรง สถิติศาสตร์ยังแบ่งออกเป็น 2 สาขาใหญ่ๆ ได้ดังนี้  
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2.1 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่บรรยายให้เห็นคุณลักษณะของ
สิ่งที่ต้องการศึกษาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กก็ได้ ผลของ
การศึกษาไม่สามารถน าไปอ้างอิงถึงกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็นการบรรยายลักษณะของข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างหรือประชากรที่ท าการศึกษาหรือบรรยายลักษณะโดยรวมของตัวแปร โดยสถิติการบรรยาย 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ สัดส่วน ร้อยละ อัตราส่วน การวัดแนวโน้มเข้ าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย การวัดการแจกแจง และการวัดความสัมพันธ์ เป็นต้น  

2.2 สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง (Samples) 
แล้วสรุปผลที่ศึกษาได้จากกลุ่มตัวอย่างนั้นอ้างอิงไปถึงกลุ่มประชากร (Population) โดยอาศัยทฤษฎี
ความน่าจะเป็น สถิติแบบนี้ส าคัญอยู่ที่กลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากร จึงจะท า
ให้การสรุปอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปถึงกลุ่มประชากรถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยค่าของกลุ่มตัวอย่าง
นั้นเรียกว่า ค่าสถิติ (Statistics) ส่วนค่าประชากรหรือค่าที่ค านวณได้จากประชากรนั้นเรียกค่า 
พารามิเตอร์ (Parameter) ดังนั้นสถิติอ้างอิงจึงเป็นสถิติที่ใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์จาก
ค่าสถิตินั่นเอง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสถิติและค่าพารามิเตอร์จึงสามารถสรุปได้ด้วยภาพที่ 8.2 และ
ตารางที่ 8.2 ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที 18.2 แสดงความสัมพันธ์การใช้สถิติ 
ที่มา: ไพศาล วรค า (2561: 320) 

 
 
 
 
 
 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง 

ค่าพารามิเตอร์ 
 ρ,σσ,μ, 2  

ค่าสถิติ 
 r,SS,,X 2  

อาศัยความน่าจะเป็น 

ใช้การประมาณค่าหรือ 
การทดสอบสมมุติฐาน 

ใช้สถิติบรรยาย ใช้สถิติบรรยาย 

การตัดสินใจ พยากรณ์ 
ใช้สถิติอ้างอิง 
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ตารางที 18.2 สรุปสัญลักษณ์สถิติแทนค่าพารามิเตอร์ และค่าทางสถิติ 
 

ความหมายของสัญลักษณ์ กลุ่มประชากร 
(ค่าพารามิเตอร์) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(ค่าสถิติ) 

ค่าเฉลี่ย μ  (มิว) X  (เอ็กซ์-บาร์) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ  (ซิกมา) S  
ค่าความแปรปรวน 2σ  2S  
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ρ (โร) r  

 

สรุปได้ว่า การเรียนวิชาว่าด้วยสถิติขั้นนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าความเข้าใจกับ
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 ข้อมูลสถิติ (Statistical Data) ข้อมูลสรุปได้จากการประมวลหรือวิเคราะห์
กลุ่มของข้อมูลเพื่อใช้แสดงลักษณะข้อมูลของกลุ่มนั้น 

2.2.2 สถิติศาสตร์ (Statistics) ศาสตร์ว่าด้วยการจัดกระท าต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูล 
เพ่ือบรรยายลักษณะของสิ่งที่ศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงและเชื่อถือได้น าเอาไปใช้คาดคะเนและการ
ตัดสินใจต่างๆ 
 

สถิติพื้นฐาน 
สถิติพ้ืนฐานหรือสถิติบรรยายเป็นสถิติเพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูล อีกทั้งสถิติดังกล่าวจะ

น าไปสู่การใช้สถิติในการทดสอบอ่ืนๆ สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ (ชวลิต ชูก าแพง, 2553: 130-
131; บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 122-128) 

 .1ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นสถิติที่นิยมใช้มาก เป็นการเทียบความถี่หรือจ านวนที่
ต้องการกับความถี่ หรือจ านวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 ค่านี้มักน าเสนอจ านวนโดยใช้เศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเป็น 100 และใช้สัญลักษณะเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) มีสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556: 122) 

 

  
x100

N
fp 

 
  เมื่อ  p  แทน ร้อยละ 
   f  แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
   N  แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 

ตัวอย่างเช่น การส ารวจเด็กปฐมวัย จ านวน 150 คน ในโรงเรียนประจ าจังหวัดแห่งหนึ่ง 
พบว่า เด็กปฐมวัยที่พักอาศัยอยู่กับตา ยาย 25 คน พักอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ 80 คน และพักอาศัยอยู่
กับญาติพ่ีน้อง 45 คน คิดเป็นร้อยละได้ดังนี้ 
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วิธีท า 
เด็กปฐมวัยพักอาศัยอยู่กับตา ยาย  100

150
25

  %7.16  

เด็กปฐมวัยพักอาศัยอยู่กับพ่อ แม่  100
150
80

  %3.53  

เด็กปฐมวัยพักอาศัยอยู่กับญาติพ่ีน้อง 100
150
45

  %0.30  
 

แปลความหมาย คือ ให้ยึด 100 เป็นเกณฑ์ เช่น เด็กปฐมวัยที่พักอาศัยอยู่กับตา ยาย     
มี %7.16  

2. ค่าเฉลี ย (Mean) หรือเรียกได้อีกได้อีกหลายอย่าง เช่น ตัวกลางเลขคณิต คะแนนเฉลี่ย  
ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการน าข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมดมีสูตร ดังนี้        
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2552: 34)  

2.1 กรณีเป็นกลุ่มประชากร ใช้สัญลักษณ์ μ  (มิว) ในการค านวณ 
 

 
N

X
μ   

  เมื่อ  μ  แทน ค่าเฉลี่ย  

   X
 แทน ผลรวมของคะแนนในชุดข้อมูล 

   N  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลคะแนนแบบทดสอบวัดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเรื่องการ
เรียงล าดับ จากเด็กปฐมวัยจ านวน 10 คน  ประกอบด้วยคะแนน 4  3  5  9  8  6  7  2  9  6 หา
ค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตรกรณีข้อมูลประชากรได้ดังนี้ 

วิธีท า 
เมื่อ 6927689534X  , 10N   

จากสูตร 
N

X
μ   

แทนค่า  
10
59μ   

       9.5  
แปลความว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  9.5  

2.2 กรณีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ใช้สัญลักษณ์ X  (เอ็กซ์-บาร์) ในการค านวณ 
 

  
N

X
X   

  เมื่อ  X  แทน ค่าเฉลี่ย 

   X
 แทน ผลรวมของคะแนนในชุดข้อมูล 

   N  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
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ตัวอย่างเช่น หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยที่ทดสอบวัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ทั้งหมด 5 คน มีคะแนนดังนี้ 12  6  4  8  5 

วิธีท า 
เมื่อ 584612X  , 5N   

จากสูตร 
N

X
X   

แทนค่า 
5
35X   

       00.7  
แปลความว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  00.7  

 

3. ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) หรือเรียกอีกอย่างว่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หรือความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นค่าที่ใช้ส าหรับเปรียบเทียบว่าค่าต่างๆ ในเซตข้อมูล
กระจายตัวออกไปมากน้อยเท่าใด หากข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะ
มีค่าน้อย ในทางกลับกันถ้าข้อมูลแต่ละจุดอยู่ห่างไกลจากค่าเฉลี่ยเป็นส่วนมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก็จะมีมาก และเมื่อข้อมูลทุกตัวมีค่าเท่ากันหมดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีค่าเท่ากับศูนย์ นั่ นคือไม่มี
การกระจายตัว มีสูตรดังนี้ (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2557: 141-142)  

3.1 กรณีเป็นกลุ่มประชากร ใช้สัญลักษณ์ σ  (ซิกมา) ในการค านวณ 
 

 
 N

μ-X
  σ

2
 

เมื่อ  σ   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     แทน ผลรวม 

   X  แทน คะแนนแต่ละตัวในชุดข้อมูล 

   μ  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนในชุดข้อมูล 

   N  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

ตัวอย่างเช่น หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลประชากรเด็กปฐมวัย จากการทดสอบ
วัดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเรื่องการเรียงล าดับจ านวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วยคะแนน 4  3  5  
9  8  6  7  2  9  6 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.9  

วิธีท า 
เมื่อ         9.52........9.559.539.54μ-X 2222

  

        10N   

จากสูตร 

 
 N

μ-X
  σ

2
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แทนค่า  
10

52.9σ   

                3.2  
แปลความว่า มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  3.2  

3.2 กรณีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
  3.2.1 กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่  100n   

  
 

n
XX

S
2

 
  

เมื่อ  S  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     แทน ผลรวม 

   X  แทน คะแนนแต่ละตัวในชุดข้อมูล 
   X  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนในชุดข้อมูล 

   n  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก  100n   

  
 

1-n
XX

S
2

 
  

  เมื่อ  S  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     แทน ผลรวม 

   X  แทน คะแนนแต่ละตัวในชุดข้อมูล 
   X  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนในชุดข้อมูล 

   n  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
ตัวอย่างเช่น หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลประชากรเด็กปฐมวัย จากการ

ทดสอบวัดพัฒนากาทางด้านสิติปัญญาเรื่องการเรียงล าดับจ านวน 5 คน โดยมีคะแนนดังต่อไปนี้ 2  4  
5  6  8 

วิธีท า 
  เมื่อ 5N 5,X  , 

ตารางที 18.3 สร้างตารางเพ่ือการค านวณ 
 

X   X-X   2X-X  
2X  

2 -3 9 4 
4 -1 1 16 
5 0 0 25 
6 1 1 36 
8 3 9 64 

    20XX
2
  145X2
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จากสูตร 
 

1-n
XX

S
2

 
  

แทนค่า  
15

20S


  

       24.2  
แปลความว่า มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  24.2  

 

4. ค่าความแปรปรวน (Variance) เป็นค่าก าลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งจัดว่าเป็น
สถิติวัดการกระจายอย่างหนึ่งที่มีหน่วยเป็นก าลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีสูตรดังนี้ (พรรณี   
ลีกิจวัฒนะ, 2557: 143)  

4.1 กรณีเป็นกลุ่มประชากร  

 
N

μX
  σ

2
2  
  

  เมื่อ  2σ   แทน  ความแปรปรวน 

     แทน ผลรวม 

   X  แทน คะแนนแต่ละตัวในชุดข้อมูล 

   μ  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนในชุดข้อมูล 

   N  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
4.2 กรณีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

     1) กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่  100n   

  
 

n
XX

S
2

2  
  

  เมื่อ  2S  แทน ความแปรปรวน 
     แทน ผลรวม 

   X  แทน คะแนนแต่ละตัวในชุดข้อมูล 
   X  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนในชุดข้อมูล 

   n  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
     2) กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก  100n   

  
 

1n
XX

S
2

2




   

  เมื่อ  2S  แทน ความแปรปรวน 
     แทน ผลรวม 

   X  แทน คะแนนแต่ละตัวในชุดข้อมูล 
   X  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนในชุดข้อมูล 
   n  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
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ตัวอย่างเช่น หาความแปรปรวนของข้อมูลที่ก าหนดให้ 3 6 2 5 3 8 6 7 5 โดยก าหนดให้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2  

วิธีท า 
เมื่อ 9N5,S 5,X  , 

จากสูตร  
 

1n
XX

S
2

2




   

แทนค่า  
19

32S2


  

        
8

32
  

                 4  
แปลความว่า มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ  4  

 

5. ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variance) เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
การกระจายของข้อมูลสองชุดขึ้นไป โดยเฉพาะข้อมูลที่มีคะแนนเต็มต่างกัน มีสูตรดังนี้  (ชวลิต         
ชูก าแพง, 2553: 131)  
 

  
X
SC.V.   

  เมื่อ  C.V.  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
   S  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X  แทน คะแนนเฉลี่ยของข้อมูล 
 

ตัวอย่างเช่น การกระจายของข้อมูลชุดที่ 1 ค่าเฉลี่ย 25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5 ชุดที่ 2 
ค่าเฉลี่ย 50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8 อยากทราบว่าข้อมูลชุดใดมีการกระจายของข้อมูลมากกว่า 

วิธีท า 
เมื่อ   ข้อมูลชุดที่ 1 5S 25,X   

         ข้อมูลชุดที่ 2 8S 50,X   

 จากสูตร  
X
SC.V.   

 แทนค่า    ข้อมูลชุดที่ 1 20.0
25
5
  

ข้อมูลชุดที่ 2  16.0
50
8
  

แปลความว่า ข้อมูลชุดที่ 1 มีการกระจายมากกว่าข้อมูลชุดที่ 2  
  สรุปได้ว่า สถิติพ้ืนฐานในการวิจัยมีหลากหลายสูตร แต่การวิจัยทางการศึ กษา
ปฐมวัยนิยมใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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สถิติที ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) เมื่อผู้วิจัยได้ท าการตั้งสมมุติฐานการวิจัยไว้

แล้ว และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย ผู้วิจัยจะต้องน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์
เพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ (ธนวัฒน์   
ธิติธนานันท์, 2550: 111-132; ราตรี นันทสุคนธ์, 2556: 197; พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2557: 147) 

 .1กรณีข้อมูลประชากร การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มของข้อมูลประชากรสามารถน า
ค่าพารามิเตอร์ที่ค านวณได้ของแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบกันได้เลยว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
เพียงไร จัดเป็นสถิติพรรณนา เช่น กรณีของการเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม   
ก็ท าได้โดยการน าค่าเฉลี่ยของประชากรแต่ละกลุ่มมาหาผลต่างได้เลย  

ตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบคะแนนวิชาวิธีวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยของประชากรนักศึกษาสอง
กลุ่ม คือ กลุ่ม A กับกลุ่ม B ก็น ามาหาค่าเฉลี่ย (μ ) ของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม ( Aμ  และ Bμ ) มาหา
ผลต่าง (ลบกัน) ดังนี้ 

สมมติฐาน  ค่าเฉลี่ยกลุ่ม A ( Aμ )  = 75 คะแนน 
   ค่าเฉลี่ยกลุ่ม B ( Bμ )  = 73 คะแนน 
   น ามาหาผลต่าง ( BA μμ  ) = 75-73  

= 2 คะแนน 
   ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม A สูงกว่ากลุ่ม B อยู่ 2 คะแนน 

แปลความหมายว่า นักศึกษากลุ่ม A มีค่าเฉลี่ยคะแนนวิชาวิธีวิจัยทางการศึกษา
ปฐมวัยสูงกว่ากลุ่ม B อยู่  2 คะแนน แต่ถ้าเป็นข้อมูลตัวอย่างและต้องการสรุปอ้างอิงผลการ
เปรียบเทียบไปสู่ประชากรจะไม่สามารถเปรียบเทียบโดยการหาค่าผลต่างดังกล่าวข้างต้นได้ ต้องใช้
การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเท่านั้น 

2. กรณีข้อมูลตัวอย่าง สถิติที่นิยมใช้ในการทดสอบสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยของ
ประชากร ได้แก่ ค่า Z และค่า t ซึ่งอาจเรียกว่า การทดสอบสมมติฐาน Z  ( Z -Test) และการ
ทดสอบค่า t (t-test) ตามล าดับ ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบตัวแปรที่อยู่ในมาตราอันตภาคหรือ
อัตราส่วน ในที่นี้จะกล่าวถึงการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรในกรณีที่กลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจัยมี 1 กลุ่ม และ 2 กลุ่ม ดังนี้ (ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์, 2550 : 111-132; ราตรี นันทสุคนธ์, 
2556: 197; พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2556: 147) 

2.1 กรณีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม (One-Sample) ในกรณีที่การวิจัยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง   
1 กลุ่มจากประชากรแล้วศึกษาตัวแปรตาม ซึ่งอยู่ในมาตราอันตภาคหรืออัตราส่วนจากกลุ่มตัวอย่าง
ค านวณค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติบรรยายอ่ืนๆ จากกลุ่มตัวอย่างโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
อ้างอิงค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างไปถึงค่าเฉลี่ยของประชากรว่าแตกต่างจากค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่งหรือไม่ 
เช่น ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาว่าระดับสติปัญญาโดยเฉลี่ยของนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่งสูงกว่า  
100 หรือไม่ ผู้วิจัยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มจากประชากรนักศึกษาของสถาบันแห่งนั้น และวัด
ระดับสติปัญญาของกลุ่มตัวอย่างค านวณค่าเฉลี่ย ระดับสติปัญญาของนักศึกษากลุ่มนี้ ระดับสติปัญญา
ของประชากรนักศึกษาสถาบันแห่งนั้น โดยการทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบสมมุติฐานดังกล่าว
จัดเป็นการทดสอบสมมุติฐานกรณีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มเป็นต้น ในกรณีเช่นนี้สถิติทดสอบที่จะน ามาใช้
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คือ ค่า Z และค่า t ซึ่งมีเงื่อนไขของการใช้แตกต่างกันดังนี้ (ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์, 2550 : 111-115; 
ราตรี นันทสุคนธ์, 2556: 201-202; มณีญา สุราช, 2559: 233-235) 

สมมุติฐานทางสถิติท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการทดสอบ ได้แก่ 

aμ:H0   

aμ:H1   (หรือ aμ   หรือ aμ  ) 
2.1.1 เมื่อทราบค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) ถ้าประชากรมีการแจกแจงโค้งปกติ 

โดยกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเท่าไรก็ได้หรือกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ คือ 30n   ให้เลือกใช้สูตร
ดังต่อไปนี้ 

n
σ

μXZ 
   เมื่อทราบค่า σ   

เมื่อ  X   แทน  ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
    μ  แทน ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษาของประชากร 

σ  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวแปรที่ศึกษาของกลุ่มประชากร 

n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

2.1.2 เมื่อไม่ทราบค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) ถ้าประชากรมีการแจกแจงเป็น
โค้งปกติ และ 30n   และไม่มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ และ 100n   ให้เลือกใช้สูตรดังต่อไปนี้ 

 

n
S

μXZ 
    

เมื่อไม่ทราบค่า σ   
เมื่อ  X   แทน  ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

μ  แทน ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษาของประชากร 

S  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวแปรที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างเช่น จากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับส่วนสูงของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 
ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ปรากฏว่าส่วนสูงเฉลี่ยเป็น 110 เซนติเมตร และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 
20 เซนติเมตร ต่อมาครูท่านหนึ่งได้สุ่มเด็กปฐมวัยโรงเรียนนี้มา 100 คน แล้ววัดส่วนสูงเด็กปฐมวัย
กลุ่มนี้ ปรากฏว่าส่วนสูงเฉลี่ยเป็น 107 เซนติเมตร อยากทราบว่าส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กปฐมวัยกลุ่มนี้
ลดลงจากท่ีเคยมีผู้วิจัยไว้อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 

วิธีท า 
1. ก าหนดสมมุติฐานทางสถิติ 

110μ:H0   
110μ:H1   

 



184 
 

 

2. ระดับนัยส าคัญ .05α     
3. สถิติทดสอบ (เหตุผลที่เลือกใช้ค่า Z เพราะกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ 100n  ) 

   

n
σ

μXZ 
   

4. ขอบเขตวิกฤต ค่าวิกฤต Z =-1.64 ที่ .05α   (จากการเปิดตารางค่า Z ) 
5. ค านวณค่า Z  

เมื่อ 107X  , 110μ  , 20σ  , และ 100n   

   

100
20

100107Z 
  

       50.1  
6. การตัดสินใจ  ค่า Z ที่ค านวณได้ตกอยู่ ในขอบเขตของการยอมรับ 0H          

จึงตัดสินใจยอมรับ 0H  

7. การแปลความหมาย ส่วนสูงโดยเฉลี่ยของเด็กปฐมวัยแห่งนี้ ไม่แตกต่างจากที่
เคยมีผู้ท าวิจัยไว้ที่ระดับนัยส าคัญ .05 หรืออาจแปลความหมายว่า ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะลง
ความเห็นว่าส่วนสูงโดยเฉลี่ยของเด็กโรงเรียนนี้ลดลงจากที่เคยมีผู้ท าการวิจัยไว้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 

2.1.3 เมื่อไม่ทราบค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) ถ้าประชากรมีการแจกแจงโค้ง
ปกติแต่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก คือ 30n   ให้เลือกใช้ t และในกรณีที่ไม่สามารถใช้ Z  ตาม
เงื่อนไขข้ออ่ืนๆ ได้ ก็ให้เลือกใช้ค่า t ดังสูตรต่อไปนี้ 

 

n
S

aXt 
   1ndf,   

เมื่อ  X   แทน  ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
a  แทน เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งที่ก าหนดให้ 
S  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวแปรที่ศึกษาของกลุ่ม 

ตัวอย่าง 
    n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตัวอย่างเช่น การวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถด้านการรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 25 คนที่มีความสามารถด้านการรู้ค่าจ านวนต่ าแล้วทดลองใช้ชุด
กิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการรู้ค่าจ านวนหลังจากทดลองได้ทดสอบ
ความสามารถการรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวัยกลุ่มนี้ ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ย 31.5 และส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 5 จงทดสอบว่าการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการรู้ค่า
จ านวนสูงกว่าเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนดไว้คือ 30 คะแนน หรือไม่ที่ระดับนัยยะส าคัญ .05 

วิธีท า 
1. ก าหนดสมมุติฐานทางสถิติ 

 30μ:H0   
 30μ:H1   

2. ระดับนัยส าคัญ .05α     
3. สถิติทดสอบ (เหตุผลที่เลือกใช้ค่า t  เพราะกลุ่มตัวอย่างขนาด 30n  ) 

   

n
S

aXt 
      1ndf,   

4. ขอบเขตวิกฤต ค่าวิกฤต t =-1.711 ที่ .05α   (จากการเปิดตารางค่า t )
(ส าหรับการทดสอบหางเดียว) ( 24125df  ) 

5. ค านวณค่า t  เมื่อ 5.31X  , 30μ  , 5σ  , และ 25n   

  

25
5

30-31.5t   

      50.1  
6. การตัดสินใจ ค่า t  ที่ค านวณได้ตกอยู่ในขอบเขตของการยอมรับ  0H         

จึงตัดสินใจยอมรับ 0H  

7. การแปลความหมาย แสดงว่าการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการรู้ค่าจ านวน ท าให้ผลใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาไม่ต่างจากเกณฑ์ขั้นต่ าที่
ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 

2.2 กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ในกรณีที่การวิจัยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มจาก
ประชากร โดยที่การสุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็นอิสระจากกัน (Independent Samples) เช่น การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชาย อีกกลุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหญิง
ซึ่งการสุ่ม 2 กลุ่ม จากประชากรเป็นอิสระจากกันหรือไม่ขึ้นอยู่แก่กัน หรือการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มหนึ่ง และได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาอีก
กลุ่มหนึ่ง กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นอิสระจากกัน ถ้าจุดมุ่งหมายการวิจัยในกรณีเช่นนี้เป็นการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปรที่ศึกษาระหว่างประชากร 2 กลุ่ม  โดยอ้างอิงจาก
ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และสถิติทดสอบที่ใช้ในการทดสอบคือค่า Z  และค่า t
โดยมีสูตรการค านวณแตกต่างไปจากกรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม เดียวที่กล่าวมาแล้วดังนี้  (ธนวัฒน์       
ธิติธนานันท์, 2550: 116-122; ราตรี นันทสุคนธ์, 2556: 202-203; มณีญา สุราช, 2559: 236-241) 

สมมุติฐานทางสถิติท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการทดสอบ ได้แก่ 

210 μμ:H   

211 μμ:H   (หรือ 21 μμ   หรือ 21 μμ  ) 
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สถิติทดสอบ ได้แก่  
2.2.1 เมื่อทราบค่าความแปรปรวนประชากรกลุ่มที่ 1 ( 1σ ) และกลุ่มที่ 2 ( 2σ ) และ

ประชากรมีการแจกแจงโค้งปกติ จ านวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ( 1n ) และกลุ่มตัวอย่ากลุ่มที่ 2 ( 2n ) 
จะมีการสุ่มขนาดเท่าใดก็ได้ และในกรณีถ้าไม่ทราบการแจกแจงของประชากร กลุ่มตัวอย่าง 1n    
ควร 30  และ 30n 2   ให้เลือกใช้สูตรดังต่อไปนี้ 

 

2

2
2

1

2
1

21

n
σ

n
σ

XXZ



  เมื่อทราบค่า 21 σ,σ  

เมื่อ  21, XX  แทน ค่าเฉลี่ยตัวแปรที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1,กลุ่มที่ 2 
2
2

2
1 σ,σ   แทน ค่าความแปรปรวนที่ศึกษาของประชากรกลุ่มที่ 1, กลุ่มท่ี 2 

21 n,n   แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, กลุ่มท่ี 2 
 

2.2.2 เมื่อไม่ทราบค่าความแปรปรวนประชากรกลุ่มที่ 1 ( 1σ ) และกลุ่มที่ 2 ( 2σ )  
ถ้าประชากรมีการแจกแจงโค้งปกติ และ 30n,n 21   และในกรณีไม่ทราบการแจกแจงของประชากร 

1n ควร 100 และ 100n 2   จึงจะเลือกใช้ค่า Z  มิฉะนั้นให้เลือกใช้ค่า t  โดยมีสูตรดังต่อไปนี้ 
 

   

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XXZ



  เมื่อไม่ทราบค่า 21 σ,σ  

เมื่อ  21, XX  แทน ค่าเฉลี่ยตัวแปรที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1,กลุ่มที่ 2 
2
2

2
1 S,S   แทน ค่าความแปรปรวนที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 

2 21 n,n   แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, กลุ่มท่ี 2 
 

ตัวอย่างเช่น ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยกับนักศึกษา
สาขาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้ข้อมูลผลการสอบวิชาสถิติเพ่ือการวิจัยดังต่อไปนี้ 
ตารางที 18.2 ข้อมูลผลการสอบวิชาสถิติเพ่ือการวิจัย 
 

รายการ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาภาษาไทย 
จ านวนนักศึกษา 60n1   40n 2   

คะแนนเฉลีย่ 81X1   81X2   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5S1   4S2   

   

อยากทราบว่านักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยเรียนสถิติเพ่ือการวิจัยเก่งกว่า
นักศึกษาสาขาภาษาไทยจริงหรือไม่ โดยที่แจกแจงคะแนนวิชาสถิติเพ่ือการวิจัยเพ่ือการสื่อสารของ
นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยและนักศึกษาสาขาภาษาไทยเป็นโค้งปกติ 
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วิธีท า 
1. ก าหนดสมมุติฐานทางสถิติ 

210 μμ:H   

211 μμ:H   
เมื่อ 1μ  แทนค่าเฉลี่ยคะแนนวิชาสถิติ เพ่ือการวิจั ยของนักศึกษาสาขา

การศึกษาปฐมวัย 
เมื่อ 2μ แทนค่าเฉลี่ยคะแนนวิชาสถิติ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาสาขา

ภาษาไทย 

2. ระดับนัยส าคัญ .01α     
3. สถิติทดสอบ (เหตุผลที่เลือกใช้ค่า Z  เพราะกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มขนาด

ใหญ่ 30n,n 21  ) 

    

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XXZ



       

4. ขอบเขตวิกฤต ค่าวิกฤต Z = 2.33 ที่ .01α   (จากการเปิดตารางค่า Z )  
ดังนั้นจะปฏิเสธ 0H  เมื่อ 33.2Z   

5. ค านวณค่า t  
เมื่อ 60n1  , 40n 2  , 81X1  , 75X2  , 5S1  และ 4S2   

   
40
4

60
5

7581
22




Z  

   

40
16

60
25

6


  

   
40.042.0

6


  

   63.6  
6. การตัดสินใจ ค่า 2.33Z  จึงตัดสินใจปฏิเสธ 0H  ยอมรับ 1H  

7. การแปลความหมาย แสดงว่านักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยเรียนสถิติเพ่ือ
การวิจัยเก่งกว่านักศึกษาสาขาภาษาไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .01 

2.2.3 เมื่อไม่ทราบค่าความแปรปรวนประชากรกลุ่มที่ 1 ( 1σ ) และกลุ่มที่ 2 ( 2σ ) 
และ 30n,n 21   ให้ เลือกใช้ค่า t มี 2 สูตร ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า 21 σσ  หรือ 21 σσ   ให้เลือกใช้สูตร
ดังต่อไปนี้ 
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2.2.3.1 สูตรที่ 1 เมื่อไม่ทราบค่า 21 σσ   
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2
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2
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21

n
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n
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XXt        

     2nndf 21     
 

เมื่อ  21, XX  แทน ค่าเฉลี่ยตัวแปรที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1,กลุ่มที่ 2 
       2

2
2
1 S,S    แทน ค่าความแปรปรวนที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, กลุ่มที่  

21 n,n    แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, กลุ่มท่ี 2   
 
2.2.3.2 สูตรที่ 2 เมื่อไม่ทราบค่า 21 σσ   
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เมื่อ 21, XX  แทน ค่าเฉลี่ยตัวแปรที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1,กลุ่มที่ 2 
  2

2
2
1 S,S   แทน ค่าความแปรปรวนที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2 

  21 n,n    แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, กลุ่มท่ี 2 
ตัวอย่างเช่น ในการสอบวิชาวิธีการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยครั้งหนึ่งได้ค่าสถิติ

ดังต่อไปนี้ 
ตารางที 18.4 ค่าสถิตกิารสอบวิชาวิธีการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

รายการ นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง 
จ านวนนักศึกษา 26n1   26n 2   

คะแนนเฉลี่ย 65.7X1   00.6X2   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.50S2

1   5.90S2
2   

 

จงทดสอบว่าคะแนนเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มนี้  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ โดยถือว่าความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่มนี้เท่ากัน 
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วิธีท า 
1. ก าหนดสมมุติฐานทางสถิติ 

   210 μμ:H   

   211 μμ:H   

เมื่อ 1μ แทน คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาชาย 
เมื่อ 2μ แทน คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหญิง 

2. ระดับนัยส าคัญ .05α     
3. สถิติทดสอบ (เหตุผลที่เลือกใช้ค่า t  เพราะกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีขนาด

ใหญ่ 30n,n 21  ) 

  
   

















2121

2
22

2
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21

n
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n
1

2nn
S1nS1n

XXt  

   
4. ขอบเขตวิกฤต ค่าวิกฤต t = 2.021 ที่ .05α   (จากการเปิดตารางแบบ  

สองหาง) ดังนั้นจะปฏิเสธ 0H  เมื่อ 021.2t   หรือ 021.2t   และ   5022626df   

5. ค านวณค่า t  เมื่อ 26n1  , 26n 2  , 65.7X1  , 00.6X2  , 50.6S2
1   

และ 5.90S2
2   

  

  
     







 







26
1

26
1

22626
5.901-266.501-26

00.665.7t     

  
     











26
2

50
5.90256.5025

65.1   

  
4769.0
65.1   

  39.2   

6. การตัดสินใจ ค่า 2.021t  จึงตัดสินใจปฏิเสธ 0H  ยอมรับ 1H  

7. การแปลความหมาย แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาวิธีการวิจัยทางการศึกษา
ปฐมวัยของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 

2.3 กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระจากกันหรือมีความสัมพันธ์กัน ในกรณีที่การ
วิจัยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มจากประชากร  แต่เป็น 2 กลุ่มที่ ไม่เป็นอิสระจากกันหรือมี
ความสัมพันธ์กัน เมื่อกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมีความสัมพันธ์กัน (Correlated Samples) เช่น กลุ่ม
ตัวอย่างเพียงหนึ่งกลุ่มแต่เก็บข้อมูล 2 ครั้ง หรือมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งมีลักษณะเหมือนเป็นคู่ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่เป็นอิสระจากกัน นอกจากนั้นกรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระจากกัน 
อาจได้แก่การวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มาจากการจับคู่ให้มีคุณสมบัติเหมือนกัน หรือกลุ่มตัวอย่าง
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ที่เป็นคู่แฝด หรือการทดสอบค่าเฉลี่ยจากคนเดียวแต่เป็นการวัดซ้ า (Repeated Measures) โดยการ
วัดก่อนเรียน-หลังเรียน หรือวัดหลังเรียน-หลังเรียน 2 สัปดาห์ การทดสอบค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตามตัว
แปรที่ศึกษาในกรณีข้างต้นนี้เป็นตัวแปรที่วัดในมาตราอันตภาคหรืออัตราส่วน  ซึ่งผู้วิจัยต้องการ
ทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของตัวแปรนี้เพ่ืออ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากรดังนี้ (ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์, 2550: 
122-125; ราตรี นันทสุคนธ์, 2556: 204-205; ชวลิต ชูก าแพง, 2553: 135-136; พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 
2556: 149) 

สมมุติฐานทางสถิติท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการทดสอบ ได้แก่ 

210 μμ:H   

211 μμ:H   (หรือ 21 μμ   หรือ 21 μμ  ) 
สถิติทดสอบ ได้แก่  

 
1n

DDn

D
t

22






 
    

1-ndf,   

  เมื่อ  D   แทน  ผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
    D   แทน  ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 

    2D  แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ยกก าลังสอง 
 

ตัวอย่างเช่น จากการอบรมเรื่องการดูแลเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้กับผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย ก่อนการอบรม 10 วัน ได้ท าการทดสอบพ้ืนฐานความรู้ของผู้ปกครองที่จะเข้ารับการอบรม
เรื่องการดูแลเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และเมื่ออบรมครบ 10 วันได้ท าการสอบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิมด้วย
แบบทดสอบชุดเดิม ปรากฏว่าได้ผลดังนี้ 
ตารางที 18.6 คะแนนการอบรมเรื่องการดูแลเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
 

คนที    2 3 4 5 6 7 8 9  0 
คะแนนก่อนการอบรม  1X  7 9 4 15 6 3 9 5 6 12 

คะแนนหลังการอบรม  2X  5 15 7 11 4 7 8 10 6 16 
  

จงทดสอบว่าการอบรมระยะ 10 วัน ท าให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่เข้ารับการอบรม
เรื่องการดูแลเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีความรู้แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ (ก าหนดให้ .05α  ) 

วิธีท า 
1. ก าหนดสมมุติฐานทางสถิติ 

210 μμ:H   

211 μμ:H   

เมื่อ 1μ แทน คะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม 
เมื่อ 2μ แทน คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม 
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2. ระดับนัยส าคัญ .05α     
3. สถิติทดสอบ 

 
1n

DDn

D
t

22






 
    

1-ndf,   
4. ขอบเขตวิกฤต ค่าวิกฤต t = 2.262 ที่ .05α   (จากการเปิดตารางแบบ  

สองหาง) 91-10df   ดังนั้นจะปฏิเสธ 0H  เมื่อ 262.2t   หรือ 262.2t   

5. ค านวณค่า t  จะใช้ตารางประกอบการค านวณค่าต่างๆ ดังนี้ 
ตารางที 18.7 ตารางประกอบการค านวณ 
 

คนที  คะแนนก่อนการอบรม1
 1X  

คะแนนหลังการ
อบรม  2X  

 21 XXD   2D  

1 7 5 2 4 
2 9 15 -6 36 
3 4 7 -3 9 
4 15 11 4 16 
5 6 4 2 4 
6 3 7 -4 16 
7 9 8 1 1 
8 5 10 -5 25 
9 6 6 0 0 
10 12 16 -4 16 
     13D   1272

D  

 

 
    

110
1312710

13t
2





     

 

9
1691270

13 



   

06.11
13 

  

18.1   
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6. การตัดสินใจ ค่า 2.262t  จึงตัดสินใจยอมรับ 0H   

7. การแปลความหมาย แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมและหลังการอบรม
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 นั้นคือ การอบรมมิได้ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้แตกต่างไป
จากเดิม 

               
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยโดยธรรมชาติจะเป็นข้อมูล
ลักษณะการบรรยาย ได้จากข้อมูลที่ผู้วิจัยรวบรวมมาในรูปแบบของการบอกเล่า การสัมภาษณ์ บันทึก
จากการสังเกตของครู เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยนี้     
มักพบในงานวิจัยการส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร การศึกษา
เฉพาะบางกรณีอาจเป็นเรื่องพฤติกรรมต่างก็สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพได้ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ (ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, 2545: 20; ชวลิต ชูก าแพง, 2553: 141-143; พิเชษฐ์ วงศ์
เกียรติ์ขจร, 2559: 198-199) 

 .1แนวทางเบื้องต้นที ผู้วิจัยควรเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.1 การใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลประกอบในงานวิจัย โดยปกติจะเป็นการน าข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้มาใช้เสริม และยืนยันข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลกระท าได้ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก 
ทั้งนี้อาจจะเลือกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องมาบรรยายซึ่งอาจจะใช้ค าพูด (Quotes) ของเด็กปฐมวัย
หรือผู้ที่ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ มาบรรยายผลการวิจัยเพิ่มก็ได้ 

1.2 การใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลหลักในการวิจัย ในกรณีนี้มีลักษณะของการ
วิเคราะห์ที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่ากรณีแรก ซึ่งนักวิชาการด้านการวิจัยเชิงคุณภาพได้แบ่งระดับของการ
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ระดับคือ 

1.2.1 การวิเคราะห์เชิงบรรยาย ระดับนี้เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้น เพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลรายละเอียดตามข้อเท็จจริง ประกอบกับการตีความโดยมีการน าค าพูดของผู้ให้ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องมาเขียนประกอบ 

1.2.2 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ระดับนี้เป็นการหารูปแบบความเชื่อมโยงใน
ข้อมูลเพื่อใช้ในการอธิบายข้อค้นพบที่ลึกซึ้งมากข้ึน 

1.2.3 การสร้างทฤษฎีจากข้อมูล ระดับนี้เป็นการวิเคราะห์ขั้นสูงเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเชิง
ทฤษฎีจากรูปแบบของความเชื่อมโยงต่างๆ จากข้อ (1.2.2) ซึ่งทฤษฎีที่ได้เรียกว่า ทฤษฎีจากฐานราก 
(Grounded Theory) 

ส าหรับการวิจัยในชั้นเรียนนั้นควรให้ความสนใจการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะท าให้ได้
ข้อสรุปที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนมิใช่การสร้างทฤษฎี ดังนั้นจึงใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเฉพาะในระดับท่ี 1 และระดับที่ 2 เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว  

2.1ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
2.1 การวิเคราะห์ขั้นต้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ด าเนินการระหว่างที่เก็บรวบรวมข้อมูล 

เช่น ภายหลังที่ได้ด าเนินการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ภายหลังที่ได้พูดคุย สัมภาษณ์เด็กปฐมวัย 
หรือครูผู้สอนระดับปฐมวัย ผู้บริหาร เป็นต้น ในขั้นตอนนี้สิ่งที่ควรด าเนินการ ได้แก่ การบันทึกข้อมูล 
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การถอดเทปบทสัมภาษณ์ (ถ้ามี) และการจดบันทึกข้อสังเกตต่างๆ ที่พบ แล้วอาศัยการตรวจสอบ
ข้อมูลที่นิยมใช้กันเรียกว่า การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่  

2.1.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การตรวจสอบ
ยืนยันข้อมูลโดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานที่  และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน คือ ถ้าข้อมูลต่าง
เวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ ถ้าข้อมูลต่างสถานที่จะเหมือนกันหรือไม่ และถ้าบุคคลที่ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป
ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น ถ้าสังเกตการเรียนของเด็กปฐมวัยตอนเช้าและก็สังเกตภาคบ่ายด้วย 
การตรวจสอบแหล่งข้อมูลในด้านสถานที่จะดูว่า ถ้าข้อมูลเกิดขึ้นต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ 
เช่น ถ้าเด็กปฐมวัยคุยกันมาเมื่อเรียนที่ห้องอนุบาลและเมื่อเรียนที่ห้องดนตรีหรือเมื่อเรียนนอกสถานที่
ลักษณะของความสนใจเรียนยังเหมือนกันหรือไม่ และการตรวจสอบแหล่งข้อมูลในด้านบุคล ซึ่งจะดู
ว่าถ้าผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลยังเหมือนกันหรือไม่ เช่น ใช้ข้อมูลจากเด็กปฐมวัยเพ่ือตรวจสอบยืนยัน
ข้อมูลจากอาจารย์และผู้บริหารภายในโรงเรียน 

2.1.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความคิดว่าผู้วิจัยแต่ละคนอาจมีความเชื่อพ้ืนฐานทางทฤษฎี และภูมิหลังแตกต่างกัน ดังนั้นการให้น้ าหนัก
ในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ตีความข้อมูลอาจแตกต่างกันและมีอคติ ดังนั้นในการด าเนินการ
วิจัยจึงด าเนินการ เช่น ควรใช้นักวิจัยต่างกันมาวิเคราะห์หรือตีความข้อมูลเดียวกัน แล้วน าผลที่ได้มา
ตรวจสอบยืนยันกันหรือในการเก็บข้อมูล ควรเปลี่ยนตัวผู้สังเกตไม่ใช่ใช้นักวิจัยคนเดียว  

2.1.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบ 
โดยการใช้แนวคิดทฤษฎีต่างกันมาวิเคราะห์ ตีความข้อมูลเดียวกัน แล้วน าผลที่ได้มาตรวจสอบยืนยันกัน 

2.1.4 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
คือการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย
การสังเกตควบคู่กับการสัมภาษณ์ และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แล้วน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ
ยืนยันกัน 

2.2 การจัดกลุ่มข้อมูล ขั้นนี้อาจเริ่มต้นด้วยการจัดกลุ่มของข้อมูลล่วงหน้า แล้วจัดท าตาราง
แสดงความสัมพันธ์ของค าส าคัญที่ก าหนดไว้ อ่านข้อความของข้อมูลแล้วขีดเส้นใต้ข้อมูลที่ตรงกับค า
ส าคัญที่ก าหนดไว้นั้น พร้อมทั้งก าหนดประเด็นต่างๆ ลงในช่องตารางเพ่ือเตรียมหาความ สัมพันธ์ใน
กรณีท่ีข้อมูลไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มได้ให้จัดแยกไว้ต่างหาก 

 
บทสรุป 

การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยควรมีความรู้ ความใจเรื่องการตรวจสอบข้อมูล การเตรียมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทงานวิจัยได้  
2 ประเภท คือ 1)งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลที่ได้มาจะเป็นการบันทึกเป็นส่วนใหญ่ เช่น การบันทึก
การสัมภาษณ์ การบันทึกปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น จึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปบรรยายเพ่ืออธิบาย
ความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลต่อกันของข้อมูล ซึ่งเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2)งานวิจัย
เชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาเป็นเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ สถิติพ้ืนฐาน เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน ค่าสัมประสิทธิ์
การกระจาย และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน เช่น การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  
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ใช้ค่า t และค่า z เป็นต้น ในการวิจัยเชิงปริมาณนั้นไม่จ าเป็นต้องเลือกใช้สถิติชั้นสูงเสมอไป แต่ควร
พิจารณาอย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย และต้องพิจารณาระดับของการ
วัดด้วย นอกจากนั้นแล้วความรู้ความเข้าใจในสถิติที่น ามาใช้ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา
และท าความเข้าใจในสถิตินั้นๆ โดยเฉพาะสถิติพ้ืนฐาน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
1. จงอธิบายความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล มาพอสังเขป 
2. จงบอกหลักวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ให้นักศึกษาบอกสัญลักษณ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับกลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม

ตัวอย่าง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
4. ให้ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทีไ่ด้ข้อมูลผลการสอบวิชาการรู้สาสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
 

รายการ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 50 32 
คะแนนเฉลี่ย 80 87 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5 4 

 

อยากทราบว่า นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยเรียนวิชาการรู้สารสนเทศได้ดีกว่าสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษาจริงหรือไม่ โดยที่การแจกแจงของคะแนนวิชาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสาขา
การศึกษาปฐมวัย และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นโค้งปกติ (ก าหนด .01α  ) 

5. ในการสอบวิชาวิธีการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยครั้งหนึ่งได้ค่าสถิติดังต่อไปนี้ 
 

รายการ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 
จ านวนนักเรียน 15 15 
คะแนนเฉลี่ย 8 6 
ความแปรปรวนของคะแนน 8 4 

 

จงทดสอบว่าคะแนนเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
หรือไม่ โดยถือว่าความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่มนี้เท่ากัน (ก าหนด .05α  ) 

6. ผู้วิจัยทดลองใช้เกมการศึกษาเรื่องการรู้ค่าจ านวน 1-10 โดยใช้กับเด็กปฐมวัย จ านวน    
10 คน ก่อนสอนได้ท าการทดสอบวัดความรู้เรื่องการรู้ค่าจ านวน 1-10 และหลังการสอนเสร็จก็
ทดสอบวัดโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิม อยากทราบว่าผลการสอบโดยวิธีนี้ท าให้เด็กปฐมวัยได้ความรู้
เรื่องการรู้ค่าจ านวน 1-10 เพ่ิมขึ้นอย่างเชื่อถือได้หรือไม่ เมื่อต้องการความมั่นใจ 95% ( .05α  ) 
ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานว่า ผลการสอนโดยวิธีนี้ท าให้เด็กปฐมวัยมีความรู้เพ่ิมข้ึน เมื่อผลการสอบเป็นดังนี้ 

 

ผู้เรียน   2 3 4 5 6 7 8 9  0 
ผลสอบหลังเรียน 18 10 15 19 18 16 17 17 10 16 
ผลสอบก่อนเรียน 9 8 14 15 11 7 10 10 12 12 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที 19 
การเขียนรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
2. จุดมุ่งหมายของการเขียนรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
3. ประเภทของรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
4. หลักการเขียนรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยฉบับสมบูรณ์ 
5. องค์ประกอบของการรายงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยฉบับสมบูรณ์ 
6. หลักการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมเบื้องต้น 
7. การประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. บอกความหมายของรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
2. จ าแนกประเภทของรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
3. บอกหลักการเขียนรายงานการศึกษาปฐมวัยฉบับสมบูรณ์ได้ 
4. อธิบายองค์ประกอบของรายงานการวิจัยการศึกษาปฐมวัยฉบับสมบูรณ์ได้  
5. บอกหลักการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมเบื้องต้นได้ 
6. ประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. วิธีการสอน 

1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาที่เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางการวิจัย 
2.2 ผู้สอนอธิบายเนื้อหา และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประจ าบทประกอบการสอนด้วย 

Power Point ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความหมาย จุดมุ่งหมาย ประเภท หลักการเขียน องค์ประกอบ 
หลักการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมเบื้องต้น และการประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย พร้อม
ยกตัวอย่างทุกประเด็น 

2.3 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย และจัด
แสดงผลงาน 
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2.4 นักศึกษาจัดแสดงผลงานวิจัย และน าเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพ่ือนรับทราบทั้งใน      
รูปแบบเอกสารและการน าเสนอด้วยวาจา พร้อมทั้งประเมินผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

2.5 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นความคิดความเข้าใจ และอธิบายเพ่ิมเติมในเนื้อหาประเด็นที่
นักศึกษาสงสัยต้องการขยายความรู้ให้เข้าใจมากข้ึน 

2.6 ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เก่ียวกับการเขียนรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
2.7 ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

สื อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 9 การเขียนรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
2. Power Point Presentation 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สังเกตการตอบค าถาม และการซักถามในชั้นเรียน 
2. สังเกตการอภิปรายร่วมกันขณะท ากิจกรรม 
3. สังเกตพฤติกรรม ความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที 19 
การเขียนรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

 
การวิจัยถือได้ว่าเป็นกระบวนการค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ ความจริงอย่างเป็นระบบโดยมี

ขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบวิธีวิจัยที่มีความเชื่อถือได้ เมื่อด าเนินการท าวิจัยเสร็จสมบูรณ์ทุกครั้ง  
ขั้นตอนสุดท้ายของผู้วิจัยต้องท าคือรายงานผลการวิจัย โดยบอกถึงความเป็นมาของการท าวิจัย 
ความรู้และทฤษฎีที่น ามาใช้ในการวิจัย วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน และ
อภิปลายผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเพ่ือน าเสนอผลการวิจัยนั้นแก่สาธรณชน และเพ่ือให้ผู้สนใจได้ศึกษา
และน าไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยควรเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักการเขียนรายงาน
ผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยจนไปถึงการประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้ได้รายงาน
ผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และชัดจน  
 
ความหมายของรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2542: 53) กล่าวว่า รายงานการวิจัย หมายถึง การรายงานกิจกรรม
ต่างๆ ที่ได้กระท าไป และผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนั้นๆ เช่น การรายงานการทบทวนวรรณกรรม    
ผลของการทบทวนวรรณกรรม การได้มาซึ่งกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัย หรือสมมุติฐานส าหรับการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการและวิธีการที่ใช้เก็บและผลของการจัดเก็บ การวิเคราะห์ 
วิธีการที่ใช้และผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การอ่าน การตีความหมายผลการวิจัย 

กวี รักษ์ชน และคณะ (2543: 323) กล่าวว่า รายงานการวิจัย หมายถึง การจัดท าเอกสาร 
การวิจัยชนิดต่างๆ 4 ชนิด คือ 1) รายงานการวิจัยทั่วไป 2) วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์            
3) บทความที่ลงในวารสาร และ 4) บทความที่ลงในหนังสือพิมพ์หรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนชนิดอ่ืนๆ 
รายงานผลการวิจัยที่ท าได้เป็นชนิดหรือรูปแบบที่แตกต่างกัน จะมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกัน รวมทั้งจะมีวิธีการท ารายงานที่แตกต่างกัน  

สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2550: 39) กล่าวว่า รายงานการวิจัย หมายถึง เป็นเอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือ
รายงานการท าวิจัยที่ได้เสร็จสิ้นแล้ว เป็นการอธิบายว่าผู้วิจัยมีการศึกษาอย่างไร มีขั้นตอนการท างาน
อย่างไร และได้ค้นพบอะไรจากงานนี้ รายงานการวิจัยจึงต่างจากข้อเสนอโครงการวิจัยตรงที่ข้อเสนอ
โครงการวิจัยยังไม่มีผลการวิจัย 

ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ (2551: 282) กล่าวว่า รายงานการวิจัย หมายถึง รายงานผลของ
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยกระบวนการต่างๆ และน ามาเรียบเรียงจัดพิมพ์ขึ้นตามแบบ
แผนของหลักเกณฑ์ทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน ส่วนแนวการเขียนขึ้นอยู่กับสถาบัน 
การศึกษาแต่ละแห่งเป็นผู้ก าหนด ถ้ารายงานการวิจัยที่ขอทุนก็ต้องยึดถือแนวทางของแหล่งทุนนั้น
เป็นหลัก 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2553: 17) กล่าวว่า รายงานการวิจัย หมายถึง การสะท้อนถึง
กระบวนการและวัตถุประสงค์ของรายงานการวิจัยด้วยว่า รายงานการวิจัย หมายถึง เอกสารที่ได้จาก
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การศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วสังเคราะห์เรียบเรียงขึ้นใหม่อย่างมีระบบ 
ระเบียบตามหลักสากลนิยม และได้เนื้อหาสาระที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่าน
ทราบว่า (1) ท าอะไร ต้องการค้นหาค าตอบอะไร (2) ท าไมจึงท า เรื่องนี้เป็นปัญหาอย่างไร มีแนวคิด 
มีหลักการและเหตุผลอย่างไรจึงเลือกท าวิจัยเรื่องนี้ (3) ท าอย่างไร มีวิธีการค้นหาค าตอบนั้นอย่างไร 
และ (4) ท าแล้วได้ผลอย่างไร ผลการวิจัยที่ท าได้มีข้อสรุปอย่างไร 

พรรณี  ลีกิจวัฒนะ (2557: 179) กล่าวว่า รายงานการวิจัย หมายถึง เอกสารแสดง
กระบวนการวิจัยที่ท าไปแล้วและผลการวิจัยที่ได้รับ การเขียนรายงานการวิจัยเป็นงานขั้นสุดท้ายของ
การวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยท าอะไรบ้างและได้ผลอย่างไร ดังนั้นรายงานการวิจัย จึงเป็นสื่อชนิด
เดียวที่จะบอกให้ผู้อื่นได้ทราบถึงการด าเนินงานวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบและผลการวิจัยที่ได้รับ 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559: 234) กล่าวว่า รายงานการวิจัย หมายถึง เอกสารที่นักวิจัยได้เรียบ
เรียงขึ้นหลังจากที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือน าเสนอเหตุผลที่ต้องท าวิจัย กรอบแนวคิด 
วิธีด าเนินการวิจัย และข้อค้นพบท่ีได้จากการค้นพบวิจัย เพื่อให้เป็นแหล่งองค์ความรู้และหลักฐานทาง
วิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนางานในองค์กรวิชาชีพและวิชาการให้กว้างขวาง
ต่อไป  

ไพศาล วรค า (2561: 391) กล่าวว่า รายงานการวิจัย หมายถึง เอกสารเกี่ยวกับการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย ที่เรียบเรียงเป็นเรื่องราวขึ้นใหม่หลังจากได้ท าการศึกษาหลักการและทฤษฎี ค้นคว้าหา
ข้อมูลอย่างละเอียดแล้วจึงเขียนเรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผนตามหลักสากล       
มีเนื้อหาสาระโดยละเอียดสมบูรณ์ครบถ้วน เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจและผู้ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย 

จากข้อมูลข้างต้นได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของรายงานการวิจัยไว้มากมาย ผู้เขียนสรุป
ได้ว่า รายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเป็นเอกสารที่รายงานผลการด าเนินการวิจัยในแต่ละ
ขั้นตอนและผลสรุปการวิจัยที่ค้นพบ เพ่ือน าไปเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้ทราบรายละเอียดของการด าเนิน 
การวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งท าให้ผู้อ่านได้แนวทางส าหรับการท าวิจัยเพ่ือต่อ
ยอดจากงานที่ตนเองศึกษาได้ 
 
จุดมุ่งหมายของการเขียนรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

การเขียนรายงานการวิจัยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญๆ ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559: 234) 
1. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงความมีคุณค่าหรือประโยชน์ของงานวิจัยที่ท าและศักยภาพของ

นักวิจัย 
2. เพ่ือเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้ ความจริงที่เป็นผลงานวิจัยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมพูน บูรณาการ และสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานการวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยให้คุ้มค่า 
ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาต่างๆ 
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4. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศให้กับองค์กร สถาบัน ชุมชน ผู้บริหาร นักวิจัย และ
สาธารณชนน าไปใช้เพ่ือการก าหนดนโยบาย การวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนางาน รวมทั้งเสริมสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ของศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
 
ประเภทของรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

รายงานการวิจัย (Research Report) เป็นการรายงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เรียบเรียงขึ้น
ตามรูปแบบ จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือเผยแพร่และน าเสนอผู้ที่ เกี่ยวข้อง       
โดยประเภทของรายงานการวิจัยจะมีรายละเอียดและขั้นตอนเพ่ือน ามาเสนอประกอบการศึกษา
สามารถสรุปรายละเอียดพร้อมทั้งสรุปได้ดังภาพที่ 9.1 ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559: 234; ณรงค์โพธิ์ 
พฤกษานันท์, 2551 : 282-283; บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 175-180) 

 .1การเขียนรายงานการวิจัยรูปแบบไม่เน้นวิชาการ  เป็นการเขียนรายงานการวิจัย      
แบบสั้นๆ ใช้ภาษาง่ายๆ เขียนแบบไม่เป็นทางการ หรืออาจเรียกได้ว่า รายงานวิจัยแบบลูกทุ่ง       
โดยการน าเสนอเนื้อหาอย่างสั้นๆ เพียง 1-2 หน้า ไม่เน้นภาษาทางวิชาการ และไม่ยึดรูปแบบการ
น าเสนอที่ตายตัวมีความยืดหยุ่นสูง เรียบเรียงโดยใช้ความคิดของตนเองเพ่ือมุ่งให้ผู้อ่ืนเข้าใจในสาระที่
ส าคัญ การเขียนรานงานประเภทนี้เหมาะกับผู้วิจัยที่เริ่มเรียนรู้ในระยะเริ่มต้น และท าให้ผู้วิจัยมี
หลักฐานในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเอง ซึ่งจะน าข้อมูลเชิง
ประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสามารถพัฒนาทักษะการวิจัยระยะต่อไปได้ด้วย โดยมีสาระส าคัญที่น าเสนอ
ประกอบด้วย 

1.1 ปัญหาการเรียนรู้ที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา 
1.2 วิธีการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้หรือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.3 ผลการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้หรือผลการวิจัย 
1.4 การสะท้อนผลกลับต่อการวิจัย 

2.1การเขียนรายงานการวิจัยรูปแบบกึ งวิชาการ เป็นรายงานการวิจัยที่สั้นแต่ครอบคลุม
เป็นทางการมากกว่ารูปแบบแรก ไม่ยึดรูปแบบที่ตายตัว มีความยืดหยุ่น อาจเรียกว่า รายงานวิจัย
แบบ  ลูกกรุง ซึ่งประกอบด้วย 

2.1 ชื่อเรื่องวิจัย 
2.2 ความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
2.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2.5 วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.6 ผลการวิจัย 
2.7 การสะท้อนผลกลับต่อการวิจัย 

3.1การเขียนรายงานการวิจัยรูปแบบเชิงวิชาการ เป็นการเขียนรายงานการวิจัยที่มีรูปแบบ
เฉพาะ เป็นการน าเสนอรายงานผลที่เป็นแบบทางการมากที่สุด เป็นลักษณะของรายงานเชิงวิชาการ 
(Academic Report) ซึ่งจะมีรูปแบบหรือโครงสร้างของรายงานการวิจัยที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นแบบ
สากลที่ใช้กันโดยทั่วไป ประกอบด้วย 
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3.1 ส่วนน า ประกอบด้วย ปกหน้า ปกใน บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญ
ตาราง สารบัญภาพ 

3.2 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย บทน า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการด าเนินการ
วิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

3.3 ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานุกรม และภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 19.  รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
ที่มา: พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559: 234) 

 
หลักการเขียนรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

นักวิจัยควรยึดหลักการเขียนรายงานการวิจัยที่ส าคัญๆ ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2553: 22-24; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543: 395; สิน พันธุ์พินิจ, 2547: 375) 

1. ความเป็นระบบ (Systematic) โดยมีการจัดรูปแบบวิธีการเขียนให้สวยงาม จัดระบบการ
ก าหนดหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยให้เหมือนกันและสอดคล้องกันทั้งเล่ม รวมทั้งวิธีการอ้างอิงและการพิมพ์
จะต้องเป็นไปตามกรอบโครงสร้างหรือส่วนประกอบของรายงานที่ก าหนดไว้ 

2. ความถูกต้อง (Correctness หรือ Accuracy) เนื้อหาสาระทุกรายการที่เขียนรวบรวมหรือ
น ามาเรียบเรียงไว้ในรายงานการวิจัยทั้งหมดต้องมีความถูกต้อง แม่นย า มีหลักฐานและข้อเท็ จจริงที่
แน่นอน สามารถอ้างอิงได้ เป็นไปตามหลักวิชาและรูปแบบของรายงานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

3. ความสมบูรณ์ครบถ้วน (Completeness) เนื้อหาสาระในรายงานการวิจัยต้องมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนทุกหัวข้อตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัย หรือตามรูปแบบส่วนประกอบของ

รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

รูปแบบไม่เน้นวิชาการ รูปแบบกึ่งวิชาการ รูปแบบเชิงวิชาการ 

รูปแบบท่ียืดหยุ่น น าเสนอ
เนื้อหาสรปุสั้นๆ เพียง 1-2 หน้า 
โดยน าเสนอ 
  1. ปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือ
พัฒนา 
  2. วิธีการแก้ไขหรือพัฒนา 
  3. ผลการแก้ไขหรือ
ผลการวิจัย 
  4. การสะท้อนผลกลับต่อการ
วิจัย 

ประกอบด้วย 
ส่วนเนื้อหา 5 บท คือ 
  บทที่ 1 บทน า 
  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
  บทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิจยั 
  บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  บทที่ 5 สรุป อภิปราย และ
ข้อเสนอแนะ 
ส่วนอ้างอิง คือ 

  บรรณานุกรม 
  ภาคผนวก 

น าเสนอสาระส าคญัตามหัวข้อ
ต่อไปนี ้
  1. ช่ือเรื่องวิจัย 
  2. ความส าคัญของปัญหาการ
วิจัย 
  3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
  5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  6. ผลการวิจัย 
  7. การสะท้อนผลกลับต่อการ
วิจัย 
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รายงานที่ควรจะเป็น ในแต่ละหัวข้อมีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมสิ่งที่ผู้อ่านจ าเป็นต้องรู้ 
รวมทั้งต้องน าเสนอผลการวิจัยให้ครบถ้วนตามค าถามวิจัยหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนด 

4. ความเป็นเอกภาพของเนื้อหา (Unity) การเรียบเรียงเนื้อหาสาระตั้งแต่ต้นจนจบในแต่ละ
บทแต่ละตอนหรือแต่ละเรื่องจะต้องด าเนินไปอย่างสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียว มีความเป็น
เอกภาพและกลมกลื่นเป็นเรื่องหรือเนื้อหาเดียวกันตลอด 

5. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้อง (Correspondence หรือ Concatenation) การน าเสนอ
เนื้อหาสาระต้องมีการจัดระเบียบเป็นอย่างดี ทุกย่อหน้า ทุกหัวข้อ ระหว่างบท ระหว่างตอนจะต้องมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตลอด เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดหรือขาดตอน 

6. ความสม่ าเสมอหรือความคงเส้นคงวา (Consistency) รายงานการวิจัยที่ดีต้องมีความ
สม่ าเสมอหรือมีลักษณะคงเส้นคงวาในการใช้ค าหรือข้อความเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งฉบับ 

7. ความแจ่มแจ้งชัดเจน (Clarity) ข้อความทุกประโยค ทุกหัวข้อ ทุกตอน หรือภาษาที่ใช้   
ในรายงานการวิจัยต้องมีความชัดเจน ไม่ก ากวมหรือคลุมเครือ ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้อง
ตีความหรือคาดคะเนความหมายของข้อความเหล่านั้น  

8. ความตรงประเด็น (Pertinent) น าเสนอเนื้อหาสาระให้ตรงประเด็นตามที่ต้องการเสนอ 
โดยต้องมุ่งตอบค าถามวิจัยหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นหลัก ไม่เขียนวกไปวนมาหรือ
ยืดยาวจนเนื้อหาสาระไม่ตรงประเด็น 

9. ความมีเหตุผลมั่นคง (Cogency) เนื้อหาสาระของรายงานการวิจัยจะต้องมีเหตุผลที่
แน่นอน รับฟังได้ น่าเชื่อถือ ไม่เลื่อนลอย มีหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้  
  

องค์ประกอบของการรายงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยฉบับสมบรูณ์ 
องค์ประกอบของการเขียนรายงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยฉบับสมบูรณ์จะประกอบด้วย

ส่วนส าคัญอยู่ 3 ส่วน ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559: 247-271; ชวลิต ชูก าแพง, 2553: 147-166 
พรรณี ลีกิจวัฒนะ; 2557: 179-189; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560: 46-49) 

 .1ส่วนน าหรือส่วนประกอบต้น1(Prelimimary Section) 
1.1 ปกนอกและใน (Title Page) ปกนอกหรือปกหน้า คือ หน้าแรกของรายงานการวิจัย 

ปกใน คือ ใบรองต่อจากปกนอกซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกัน ดังนี้ 
1.1.1 ชื่อเรื่องหรือชื่อหัวข้อวิจัย (Research Topic) ให้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ชื่อวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเขียนให้เขียนชื่อในรูปแบบประโยคบอกเล่า และไม่ควรเกิน 
2 บรรทัด  

1.1.2 ชื่อผู้วิจัย อาจเป็นบุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน หรือสถาบันที่วิจัย แหล่งทุนที่
ได้รับสนับสนุน 

1.1.3 ปีที่พิมพ์ ปีที่จัดพิมพ์หรือจัดท าแล้วเสร็จ โดยจัดข้อความไว้ในแนวกึ่งกลาง
ของหน้ากระดาษ 

1.2 บทคัดย่อ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีรูปแบบที่สั้นที่สุด
ประกอบด้วยข้อความที่เป็นสาระส าคัญของการวิจัย อาจประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
สมมุติฐานการวิจัย วิธีการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิจัย เป็นการน าเสนออย่างย่อโดยไม่ต้องใช้ตัวเลขประกอบมากนัก 
ความยาวควรอยู่ใน 1-2 หน้ากระดาษ บทคัดย่อเหมาะส าหรับการศึกษาค้นคว้าในขั้นต้น ผู้สนใจจะได้
อ่านและพิจารณาดูว่า เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจหรือตรงกับเรื่องที่ต้องการศึกษาค้นคว้าหรือไม่   
จะได้ตัดสินใจว่าจะอ่านรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อหรือไม่ นอกจากนี้บทคัดย่อยังเป็น
เอกสารรายงานการวิจัยที่สามารถเผยแพร่ได้กว้างขวาง เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแบบอ่ืน      
มีหลายสถาบันและหลายหน่วยงานที่ได้จัดท าหนังสือรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ หรือบทคัดย่องานวิจัย
ส าหรับเผยแพร่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่ง 

1.3 กิตติกรรมประกาศ  (Acknowledgement Page) ส าหรับเขียนข้อความกล่าว
ขอบคุณผู้ที่เป็นแกนน าส าคัญในการช่วยเหลือให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในการวิจัย เพ่ือเป็นการ
เชิดชูเกียรติและยกย่องบุคคลที่เป็นแกนน าส าคัญในการช่วยให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

1.4 สารบัญ (Table of Contents) เป็นบัญชีบทส าหรับเขียนระบุหัวข้อต่างๆ ที่พิมพ์ใน
รายงานการวิจัย ได้แก่ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ สารบัญตาราง สารบัญภาพ 
นอกจากนี้หน้าสารบัญจะเขียนระบุบทที่ศึกษา โดยทั่วไปจ าแนกเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทน า   
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการด าเนินงานวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
และบทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ ในแต่ละบทจะเขียนระบุหัวข้อย่อยๆ พร้อมด้วยระบุเลข
หน้าของแต่ละบทและเลขหน้าของหัวข้อย่อยๆ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบเค้าโครงของรายงานการวิจัย 
รวมทั้งสะดวกในการค้นหาหัวข้อที่ต้องการศึกษา 

1.5 สารบัญตาราง (List of Tables) ส าหรับเขียนระบุเลขที่ตาราง และชื่อตารางทุก
ตารางที่พิมพ์ในรายงานการวิจัย พร้อมทั้งระบุเลขหน้าตาราง 

1.6 สารบัญภาพ (List of Figures) ส าหรับเขียนระบุเลขที่ภาพประกอบ และชื่อภาพ 
ประกอบทุกภาพประกอบที่พิมพ์ในรายงานการวิจัย พร้อมทั้งระบุเลขหน้าภาพประกอบ 

2.1ส่วนเนื้อหา1หรือเนื้อเรื อง1(Body of the Report) 
2.1 บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วยหัวข้อหลักดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statement of the Problem)  
เป็นการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เนื้อหาที่เขียนในหัวข้อนี้ต้องการพรรณนาให้
ทราบว่า ผู้วิจัยมีเหตุผลใดจึงคัดเลือกปัญหาการวิจัยนั้นๆ มาศึกษาหรือมีความจ าเป็นใดที่ต้องการ
ศึกษาหรือท าวิจัยหัวข้อนั้นๆ สภาพปัญหาของหัวข้อวิจัยในปัจจุบันเป็นอย่างไร โดยเขียนให้กระชับ 
ตรงประเด็น และควรอ้างอิงเอกสารและทฤษฎีประกอบส าหรับใช้สนับสนุนความส าคัญของปัญหา
การวิจัยที่ศึกษาอย่างมีเหตุผลทางวิชาการ เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นพ้องด้วยกับปัญหาการวิจัยที่ศึกษา 
รวมทั้งเขียนอธิบายด้วยว่าหากละเลยจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง เนื้อหาในแต่ละย่อหน้าต้องมีความ
เชื่อมโยงกัน 

2.1.2 ค าถามการวิจัย (Research Questions) การเขียนค าถามการวิจัยให้เขียนใน
รูปประโยคค าถามหรือประโยคบอกเล่า โดยเขียนด้วยส านวนและถ้อยค าที่กระชับชัดเจน ในกรณีที่
ค าถามการวิจัยของงานวิจัยหนึ่งๆ มีหลายข้อให้เขียนค าถามแยกเป็นข้อๆ โดยเรียงล าดับของ
การศึกษาค าตอบ 



205 
 

 

2.1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) การเขียนวัตถุประสงค์
ของการวิจัยให้เขียนในรูปประโยคบอกเล่าเขียนด้วยส านวนและถ้อยค าที่กระชับชัดเจน ในกรณีที่
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีหลายข้อให้เขียนแยกเป็นข้อๆ โดยเรียงตามล าดับของการศึกษาค าตอบ 
และเรียบเรียงให้สอดคล้องกับค าถามการวิจัย 

2.1.4 สมมุติฐานของการวิจัย (Research Hypothesis) การระบุสมมุติฐานการวิจัย
จ าเป็นต้องมีทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการระบุสมมุติฐาน เพ่ือให้การคาดคะเน
ค าตอบของผู้วิจัยมีเหตุผลเชิงวิชาการ ดังนั้นก่อนการระบุสมมุติฐานที่ทดสอบ ผู้วิจัยควรต้องทบทวน
วรรณกรรมให้ครอบคลุม เพ่ือให้ได้แนวคิดและทฤษฎีเชิงวิชาการที่สมเหตุสมผลส าหรับใช้สนับสนุน
การระบุสมมุติฐาน 

2.1.5 ขอบเขตของการวิจัย (Scope of the Study) ให้เขียนระบบขอบเขตการวิจัย
ที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา โดยระบุให้ทราบว่าขอบเขตที่ศึกษาครอบคลุมตัวแปรใดบ้าง หรือศึกษาจาก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใด 

2.1.6 ข้อจ ากัดของการวิจัย (Limitation of the Study) (ถ้ามี) เป็นสาระที่เขียน
อธิบายให้ผู้อ่านทราบว่างานวิจัยที่ศึกษามีข้อจ ากัดที่เป็นเหตุผลท าให้ผู้วิจัยไม่ด าเนินการวิจัยให้
ครอบคลุมในทุกแง่มุมได้ตามที่ควรจะด าเนินการ ซึ่งข้อจ ากัดนี้ต้องเป็นข้อจ ากัดที่มีเหตุผลเชิงวิชาการ
ยอมรับได้ แต่ไม่ใช่ข้อจ ากัดอันเนื่องมากจากตัวผู้วิจัย เช่น ผู้วิจัยไม่มีเวลาพอ ผู้วิจัยมีปัญหาสุขภาพ 
ผู้วิจัยขาดความรู้ในด้านกระบวนการวิจัย เป็นต้น ซึ่งข้อจ ากัดของการวิจัยมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 

2.1.6.1 ข้อจ ากัดด้านทฤษฎี (Theoretical Limitation) เป็นข้อจ ากัดที่มีผล
ท าให้การน าผลการวิจัยไปใช้อ้างอิงได้ลดลง ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในด้านความไม่ชัดเจนของกรอบแนวคิด
การวิจัย เช่น แนวคิดที่น ามาศึกษาวิจัยเป็นแนวคิดที่ขาดทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุน เนื่องจากเป็น
แนวคิดใหม่ เป็นต้น 

2.1.6.2 ข้อจ ากัดด้านวิธีการวิจัย (Methodological Limitation) เป็นข้อจ ากัด
ที่มีผลท าให้ผลการวิจัยลดความน่าเชื่อถือลง 

2.1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น (Basic Assumption) เป็นการน าเงื่อนไขบางประการมาท า
ความตกลงกับผู้ อ่าน เพ่ือให้ผู้ อ่านให้การยอมรับเงื่อนไขที่น ามาก าหนดเป็นข้อตกลงเบื้องต้น        
หรือเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นพ้องด้วยว่า ข้อตกลงนั้นอยู่บนพ้ืนฐานความถูกต้องหรือความจริงโดยไม่ต้อง
ทดสอบหรือพิสูจน์ ส าหรับข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการเขียนข้อตกลงเบื้องต้น  ได้แก่ ผู้วิจัยน า
เงื่อนไขซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยในการจัดกระท าให้สมบูรณ์มาเขียน หากเป็นเช่นนี้ผู้อ่านงานวิจัยจะไม่
เห็นพ้องหรือไม่ยอมรับในเงื่อนไขที่ผู้วิจัยน ามาก าหนดข้อตกลงเบื้องต้น  และเมื่อผู้อ่านไม่ให้การ
ยอมรับตั้งแต่แรกเริ่มในการด าเนินการวิจัยแล้วย่อมจะไม่ยอมรับผลการวิจัยด้วย 

2.1.8 นิยามศัพท์ (Definition of Terms) การเขียนนิยามตัวแปรและค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องต้องเขียนในลักษณะค านิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) คือเป็นพฤติกรรม 
หรือการปฏิบัติที่สามารถสังเกตได้ หรือรับรู้ได้ หรือประเมินได้ มีสาระครอบคลุมและสอดคล้องกับ
สาระในแนวคิดทฤษฎีของตัวแปรที่ศึกษา นอกจากนี้ต้องเขียนระบุให้ทราบด้วยว่าพฤติกรรม หรือการ
แสดงออก หรือการปฏิบัตินั้นๆ เป็นพฤติกรรม หรือการแสดงออก หรือการปฏิบัติของใคร ใช้วิธี
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใดและรวบรวมข้อมูลโดยวิธีใด  การให้นิยามตัวแปรที่ถูกต้องตาม
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หลักการจะช่วยให้เครื่องมือวิจัยที่จะน าไปรวบรวมข้อมูลตัวแปรมีสาระครอบคลุมแนวคิดทฤษฎีของ
ตัวแปรที่ศึกษา (Theoretical Construct) การให้นิยามตัวแปรจะมีความเป็นเฉพาะของงานวิจัยเรื่อง
นั้นๆ ดังนั้นแม้ว่าชื่อตัวแปรในงานวิจัยที่ศึกษาจะเหมือนกันกับงานวิจัยอ่ืนๆ  แต่หากแนวคิดหรือ
ทฤษฎีของตัวแปรมีความแตกต่างกัน หรือกลุ่มตัวอย่างและแหล่งวิจัยที่ศึกษามีความแตกต่างกัน   
การเขียนนิยามตัวแปรจะไม่เหมือนกัน 

2.1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Significance of the Findings) เนื้อหาสาระใน
หัวข้อนี้จะเกี่ยวกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาการวิจัย  โดยเขียนระบุให้เห็นชัดเจนว่า
ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร เป็นประโยชน์ต่อใครบ้าง หรือใช้แก้ปัญหาใดบ้าง ส่วน
ใหญ่ที่เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่พบบ่อยคือ  เขียนในลักษณะที่เป็น
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เช่น “เพ่ือจะได้ทราบว่า……………” ในส่วนที่จุดไข่ปลานั้น คือ ผู้วิจัยมักจะ
เขียนข้อความผลการวิจัยที่พบหรือเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการทราบ  ซึ่งเป็นการเขียนที่ไม่ถูกต้องเพราะ 
การได้ทราบผลวิจัยแท้จริงแล้วก็คือวัตถุประสงค์ของวิจัยนั่นเอง  แต่ประโยชน์ของการวิจัยนั้น
หมายความว่า เมื่อทราบค าตอบของปัญหาการวิจัยแล้ว ค าตอบเหล่านี้น่าจะน าไปใช้ประโยชน์อะไร
ได้บ้าง ดังนั้นการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ต้องระบุการน าผลการวิจัยที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์
กับกลุ่มใดหรือเป็นประโยชน์กับหน่วยงานใด รวมทั้งระบุด้วยว่าน าผลการวิจัยที่ค้นพบไปใช้เป็นอย่าง 

2.1.10 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) เป็นการบอกถึงสาระส าคัญ
ของหลักการ ทฤษฎี แนวคิด ที่ได้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับตัวแปรหรือรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส าคัญที่ใช้ในการวิจัย 

2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related literature) เป็นการน าเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย แนวคิด และทฤษฎี ทั้งในประเภทที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 
โดยน าเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และสรุป เพ่ือเขียนอธิบายให้ผู้อ่านได้
ทราบถึงเหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกแนวคิดทฤษฎีของตัวแปรนั้นๆ  มาศึกษา เขียนเรียบเรียงเนื้อหาใน
ลักษณะบูรณาการ ไม่ควรเขียนในลักษณะการตัดต่อเนื้อหาและข้อความ หรือคัดลอกเนื้อหาข้อความ
และประโยคของผู้อื่นทั้งหมดโดยผู้วิจัยไม่ได้ค้นหาเพ่ิมเติม 

2.2.1 ส าหรับเนื้อหาที่น ามาใช้เขียนเรียบเรียง ต้องเป็นเนื้อหาที่มีความทันสมัย
วิชาการตรงตามข้อเท็จจริง เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมีความสอดคล้องกับชื่อเรื่องและมีความครอบคลุม
ตัวแปรที่ศึกษา 

2.2.2 ส าหรับส านวนภาษาที่เขียนเป็นประโยค ให้เขียนโดยใช้ส านวนภาษาที่ถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย ใช้ภาษาและโน้มน้าวจิตใจผู้อ่าน เขียนได้กระชับเข้าใจง่าย การใช้ค าต้องมีความ
คงเส้นคงวา การเว้นช่องไฟและเว้นวรรคเหมาะสม เขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมได้ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดแหล่งทุนวิจัยหรือตามระเบียบของสถาบันการศึกษา เรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์ 

2.3 บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) วิธีด าเนินการวิจัยจะสะท้อน
ถึงคุณภาพของการวิจัยนั้นๆ ได้อย่างดี ดังนั้นต้องเขียนให้ละเอียดเพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบว่า ผู้วิจัยได้
ด าเนินการอย่างไรในแต่ละข้ันตอน โดยแต่ละหัวข้อย่อยมีหลักการเขียนดังนี้ 
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2.3.1 แบบแผนการทดลองหรือแบบแผนการวิจัยที่ใช้ (Research Design) เป็นการ
ก าหนดรูปแบบหรือแบบแผนการวิจัยที่จะใช้ในทดลอง เช่น การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยรายกรณี  

2.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population/Sample-Data Source) 
2.3.2.1 ประชากร ให้เขียนบรรยายลักษณะของประชากรในงานวิจัยว่าเป็น

กลุ่มใดมีจ านวนเท่าไร 
2.3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ให้เขียนระบุขนาดตัวอย่างและวิธีการค านวณ ขนาด

ตัวอย่าง หากแบบแผนการวิจัยใดที่จ าเป็นต้องใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ให้ระบุการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยโดยอาจท าเป็นตารางแสดงเพ่ือที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

2.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  (Research 
Instrument/Setting, Validating and Reliability Finding) ให้เขียนระบุว่าเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วยเครื่องมืออะไรบ้าง เครื่องมือแต่ละชุดนี้เป็นเครื่องมือที่บุคคลใดเป็นผู้พัฒนาขึ้น หรือ
หากเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างเองผู้วิจัยมีวิธีการสร้างอย่างไร  เครื่องมือมีลักษณะอย่างไร ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนอย่างไร มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออย่างไร โดยเฉพาะในด้านคุณภาพ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  (Validity) และความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  (Reliability) ได้น า
เครื่องมือไปทดลองใช้กับตัวอย่างกลุ่มใด จ านวนเท่าไร รวมทั้งให้รายงานค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
ทุกชนิด ตลอดจนค่าความเที่ยงของเครื่องมือโดยภาพรวม 

2.3.4 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ให้ระบุขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่
สะท้อนให้เห็นความตั้งใจของผู้วิจัยที่เข้าถึงข้อมูลอย่างแท้จริง โดยอาจเริ่มจากการขอหนังสือจาก
สถาบัน การศึกษาหรือแหล่งที่ปฏิบัติงานไปยังผู้บริหารหน่วยงานของกลุ่มตัวอย่าง การสร้างความ
เข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การติดตามข้อมูล หรือการทดลองใช้
เครื่องมือ 

2.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ให้เขียนระบุวิธีการน าข้อมูลที่รวบรวม
ได้มาวิเคราะห์ หากเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณให้ระบุสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล แต่หากเป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพให้ระบุว่าน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการใด เช่น การสร้างข้อสรุปการวิเคราะห์
เนื้อหา การแปลความข้อมูล เป็นต้น 

2.4 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Results) เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี  
3 ส่วนดังนี้ 

2.4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.4.2 ขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
2.4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยทั่วไปจะน าเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ

ตาราง หรือกราฟ อาจเป็นกราฟแท่งหรือกราฟวงกลมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสาระที่น าเสนอ 
โดยมีค าอธิบายประกอบตารางที่น าเสนอด้วยข้อความที่กระชับ และครอบคลุมสาระส าคัญของข้อมูล
ที่น าเสนอ  

2.5 บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ (Conclusions, Discussion and Suggestions) 
ประกอบด้วยหัวข้อหลักดังต่อไปนี้ 
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2.5.1 การสรุปย่อสาระส าคัญซึ่งครอบคลุมสาระต่างๆ คือ วัตถุประสงค์การวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย สมมุติฐานการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย (เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ โดยน าเนื้อหาของหัวข้อ
ต่างๆ เหล่านี้ที่ได้เขียนไว้ในบทที ่1 บทที ่3 และบทที่ 4 มาสรุปย่อในบทที ่5 

2.5.2 สรุปผลการวิจัย โดยเขียนระบุผลการวิจัยที่พบเป็นล าดับขั้นตอนและ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.5.3 อภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยน าแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุนการ
อภิปราย เพ่ือให้การอภิปรายผลมีความเป็นเหตุผลเชิงวิชาการและมีหลักการ 

2.5.4 ข้อเสนอแนะ หมายถึง การเสนอแนะว่าควรน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
กลุ่มใดและใช้ประโยชน์อย่างไร 

2.5.5 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป หมายถึง การเสนอแนะว่าผลการวิจัยที่พบ
ในงานวิจัยไม่ควรน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยประเด็นใดบ้าง เพ่ือขยายขอบเขตของปัญหาการ
วิจัยหรือศึกษาเจาะลึกเฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 

3.1ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย1(Referent Report) 
3.1 รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม รายการอ้างอิง (References) และบรรณานุกรม 

(Bibliography) หมายถึง รายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ทุกประเภท รวมถึงค าสัมภาษณ์ที่
น ามาใช้ประกอบการท าวิจัย รูปแบบการเขียนรายงานอ้างอิงหรือบรรณานุกรมอาจมีความแตกต่าง
กันบ้างในแต่ละแหล่งทุนวิจัยหรือในแต่ละสถาบันการศึกษา  ดังนั้นการเขียนรายงานอ้างอิงหรือ
บรรณานุกรมควรต้องยึดตามรูปแบบการเขียนที่ก าหนดโดยแหล่งทุนวิจัยหรือแต่ละสถาบันการศึกษา 
อย่างไรก็ตามในการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาทุกรายการต้องน ามาเขียนในบรรณานุกรมท้ายเล่ม 

3.2 ภาคผนวก (Appendix) ในส่วนของภาคผนวกโดยทั่วไปประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ข้อมูลการหาคุณภาพเครื่องมือ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ซึ่งอาจแยกเป็นภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข, ภาคผนวก ค 

3.3 ประวัติผู้วิจัย (Curriculum Vitae, Vita) การเขียนประวัติผู้วิจัยโดยทั่วไปประกอบด้วย 
ค าน าหน้าชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ยศฐานันดรศักดิ์ 
ราชทินนาม สมณะศักดิ์ ให้ใส่ค าน าหน้าไว้ด้วย รวมทั้งต าแหน่งงานและสถานที่ท างานในปัจจุบัน 
 
หลักการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมเบื้องต้น 

การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา และการเขียนบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์ APA (American 
Psychological Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ใช้ระบบนาม-ปี พัฒนาจากนักสังคมศาสตร์และนัก
พฤติกรรมศาสตร์มากกว่า 80 ปี เพ่ือเป็นมาตรฐานในการเขียนอย่างเป็นระบบส าหรับการท าวิจัย  
การทบทวนวรรณกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้  (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2551: 40-50, 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558: 4-22) 

1. การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา1(Citing References in Text)1การอ้างอิงโดยแทรกเนื้อหา 
เป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการอ้างอิงไปในส่วนเนื้อเรื่อง เพ่ือให้ทราบว่าข้อความส่วนนั้น
น ามาจากแหล่งใด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1.1 วิธีการเขียนการอ้างอิงในเนื้อหามี 2 แบบดังนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2557: 2) 
1.1.1 แบบที่ 1 เขียนข้อมูลนาม-ปี อยู่หน้าข้อความ: ชื่อผู้แต่งของงานที่น ามาอ้าง

ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของข้อความที่อ้างหรือเป็นผู้เล่า ให้ใส่ปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บกลมต่อจากชื่อผู้แต่งนั้น 
ตัวอย่างเช่น ความหมายของการวิจัยอย่างสั้นๆ ได้ว่าการวิจัย คือ การค้นหาความรู้ใหม่โดยมี
วัตถุประสงค์ที่แน่นอน ด้วยวิธีการที่เป็นระบบระเบียบและเชื่อถือได้ จากความหมายของการวิจัยนี้ 
จึงเรียกวิธีการที่เป็นระบบระเบียบและเชื่อถือได้ที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่
แน่นอนนั้นว่า วิธีการวิจัย 

1.1.2 แบบที่ 2 เขียนข้อมูลนาม-ปี อยู่ท้ายข้อความ: ชื่อผู้แต่งไม่ได้อยู่ในข้อความที่
น ามาอ้าง ให้ใส่ชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์คั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ไว้ในวงเล็บกลม วางไว้ท้าย
ข้อความที่อ้างอิง ตัวอย่างเช่น ความหมายของการวิจัยอย่างสั้นๆ ได้ว่าการวิจัย คือ การค้นหาความรู้
ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ด้วยวิธีการที่เป็นระบบระเบียบและเชื่อถือได้ จากความหมายของ
การวิจัยนี้ จึงเรียกวิธีการที่เป็นระบบระเบียบและเชื่อถือได้ ที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่แน่นอนนั้นว่า วิธีการวิจัย 

1.2 การอ้างอิงในเนื้อหามีหลักการดังต่อไปนี้ 
1.2.1 ผู้แต่ง 1 คน  

 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อ สกุล (ปีพิมพ์: น.) /Surname (Date: pp.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อ สกุล, ปีพิมพ์: น.) /(Surname, Date: pp.) 

พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2557: 2) (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2557: 2) 
Kidd (1987: 15-16) (Best, 1987: 15-16) 

 

1.2.2 ผู้แต่ง 2 คน  
 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อ สกุลคนที่ 1 และคนที่ 2 (ปีพิมพ์: น.) 

/Surname 1 and Surname 2 (Date: pp.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อ สกุลคนที่ 1 และคนที่ 2, ปีพิมพ์: น.) /
(Surname1 and Surname 2, Date: pp.) 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536: 45) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536: 45) 
Andercon & Pratl (1995: 156) (Andercon & Pratl, 1995: 156) 

 

1.2.3 ผู้แต่ง 3 คน  
 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อ สกุลคนที่ 1, คนที่ 2, และคนที่ 3 (ปีพิมพ์: 

น.) /Surname 1, Surname 2, and 
Surname 3 (Date: pp.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อ สกุลคนที่ 1, คนที่ 2, และคนที่ 3, ปีพิมพ์: 

น.) /(Surname 1, Surname 2, 
and Surname 3 Date: pp.) 

พิชัย สีห์โสภณ, ธัญลักษณ์ ทองงาม, และรักบุญ 
คงส าราญ (2536: 56) 

(พิชัย สีห์โสภณ, ธัญลักษณ์ ทองงาม, และรัก
บุญ คงส าราญ, 2536: 56) 

Abelec, Morgan, and Saltvit (1992: 23) (Abelec, Morgan, and Saltvit, 1992: 23) 



210 
 

 

1.2.4 ผู้แต่ง 4-5 คน  
 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อ สกุลคนที่ 1, ........และคนที่ 5 (ปีพิมพ์: น.) 
/Surname 1, ..and Surname 5 (Date: pp.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อ สกุลคนที่ 1, .........และคนที่ 5, ปีพิมพ์: น.) 
/(Surname 1, ..and Surname 3 Date: pp.) 

กมลศรี สมใจ, ธาริณี บุญญสิทธิ์, 
มณฑา ทองอุไร, วันดี เข็มจิรา, 

และระวิวรรณ วรารักษ์ (2555: 20) 

(กมลศรี สมใจ, ธาริณี บุญญสิทธิ์, 
มณฑา ทองอุไร, วันดี เข็มจิรา, 

และระวิวรรณ วรารักษ์, 2555: 20) 
Durbin, Cornor, Martin, Jerard, and 

Santum (2005, 35—38) 
(Durbin, Cornor, Martin, Jerard, and 

Santum, 2005, 35—38) 
 

1.2.5 ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า 
 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อ สกุลคนที่ 1 และคณะ (ปีพิมพ์: น.) 

/Surname 1 et al. (Date: pp.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อ สกุลคนที่ 1 และคณะ ปีพิมพ์: น.) /

(Surname 1 et al., Date: pp.) 
ศรีสุภา รัตนา และคณะ (2550: 9) (ศรีสุภา รัตนา และคณะ, 2550: 9) 
Green et al. (2009, 44—47) (Green et al. 2009, 44—47) 

 

1.2.6 ผู้แต่งใช้นามแฝง 
 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อนามแฝง (ปีพิมพ์: น.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อนามแฝง, ปีพิมพ์: น.) 

ทมยันตี (2540: 49) (ทมยันตี, 2540: 49) 
Omega (2002: 47) (Omega, 2002: 47) 

 

1.2.7 ผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์ ยศ หรือ ฐานันดรศักดิ์ ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อ สกุล, บรรดาศักดิ์ ยศฯ (ปีพิมพ์: น.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อ สกุล, บรรดาศักดิ์ ยศฯ, ปีพิมพ์: น.) 

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2524: 14) (คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2524: 14) 
 

1.2.8 ผู้แต่งมีสมณศักดิ ์
 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อสมณศักดิ์ (ปีพิมพ์: น.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อสมณศักดิ์, ปีพิมพ์: น.) 

พระพรหมมังคลาจารย์ (2552: 8) (พระพรหมมังคลาจารย์, 2552: 8) 
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1.2.9 กรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง ชื่อบรรณาธิการ 
 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อเรื่องแทนชื่อผู้แต่ง (ปีพิมพ์: น.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อเรื่องแทนชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์: น.) 

สหรัฐอเมริกากับเวียดนาม (2530: 3) (สหรัฐอเมริกากับเวียดนาม, 2530: 3) 
 

1.2.10 ผู้แต่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน 
 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อสถาบัน (ปีพิมพ์: น.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อสถาบัน, ปีพิมพ์: น.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2560: 53-54) (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560: 53-54) 
 

1.2.11 การบรรยาย อภิปราย หรือสัมภาษณ์  
 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อ สกุล (สัมภาษณ์, วันที่สัมภาษณ์) 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อ สกุล, สัมภาษณ์ วันที่สัมภาษณ์) 

ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว (สัมภาษณ,์ 15 พฤษภาคม 2559) (ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว, สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2559) 
 

1.2.12 การอ้างอิงหลายชิ้นผู้แต่งคนเดียวกัน 
 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อ สกุล (ปีพิมพ์: น.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อ สกุล, ปีพิมพ์: น.) 

ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (2527ก: 11-19) (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2527ก: น. 11-19) 
ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (2527ข: 22-26) (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2527ข: น. 22-26) 

Derryberry (2005a: 2-5) (Derryberry, 2005a: 2-5) 
Derryberry (2005a: 15-20) ZDerryberry, 2005a: 15-20) 

 

1.2.13 งานไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ใช้ค าว่า [ม.ป.ป.] (ไม่ปรากฏปีพิมพ์) หรือ [n.d.] 
(no date) และถ้าไม่ปรากฏเลขหน้าให้ใช้ว่า “ไม่มีเลขหน้า” หรือ “unpaged” 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อ สกุล (ม.ป.ป.: น.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อ สกุล, ม.ป.ป.: น.) 

ค านูน สิทธิสมาน (ม.ป.ป.: 5) (ค านูน สิทธิสมาน, ม.ป.ป.: 5) 
Viraidya (n.d.: 12) (Viraidya, n.d.: 12) 

 

1.2.14 การลงชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศ ชื่อชาวต่างประเทศ (โดยเฉพาะหนังสือ
แปล) จะถอดตัวอักษรเป็นภาษาไทยหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าใช้อย่างใดต้องใช้รูปแบบเดียวกันตลอดท้ังเล่ม 
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2. การเขียนบรรณานุกรม1(Bibliography) 
การเขียนบรรณานุกรม เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่เขียนไว้ในอ้างอิงที่ เขียน

แทรกในเนื้อหาโดยท าการรวบรวมเป็นบรรณานุกรมดังนี้ 
2.1 หนังสือทั่วไป 

2.1.1 ผู้แต่ง 1 คน 
 

 
 

 

2.1.1.1 ผู้แต่งทั่วไป 
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2546).  การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 

2.1.1.2 ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์/บรรดาศักดิ์ 
พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต). (2541). ธรรมะกับการท างาน .1พิมพ์ครั้งที่  5. กรุงเทพฯ : 

สหธรรมิก. 
2.1.1.3 ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง 

ชมจันทร์ (นามแฝง). (2541). อรุณในราตรี. กรุเทพฯ: คมบาง. 
 

2.2 ผู้แต่ง 2 คน 
 

 
 
 

เชาวน์ ชิโนรักษ์ และพรรณี ชิโนรักษ์. (2528). ชีววิทยา13. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: บูรพาสาส์น. 
 

2.3 ผู้แต่ง 3-6 คน 
 

 
 
 

 

สุปราณี ชินบุตร, กัลยา จ าเริญรัตนะ และชะลอ ลิ้มสุวรรณ. (2536). เนื้อเยื อของปลาช่อน. [ม.
ป.ท.]: [ม.ป.พ.]    

 

2.4 ผู้แต่งมากกว่า 6 คน 
 
 
 

ธงชัย คืนถิ่น, พิภพ ธงธวัชชัย, สุธี แซ่ลิ้ม, นพชัย เดชอุดม, พงษ์พันธ์ วรพัฒน์, ศิริ ดิถีเจริญ และคณะ. 
(2543). การพัฒนารูปแบบการดูแลจากคนในครอบครัวของผู้สูงอายุที ป่วยเรื้อรัง.  
นครราชสีมา: สีมาการพิมพ์. 

 
 
 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื อหนังสือ.//[ระบุครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)].//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
 

ชื่อผู้แต่งคนที่ 1/และ/ผู้แต่งคนที่ 2.//(ปีพิมพ์).//ชื อหนังสือ.//[ระบุครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)].// 
สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ชื่อผู้แต่งคนที่ 1, ผู้แต่งคนที่ 2,..... , และ/ผู้แต่งคนที่ 6.//(ปีพิมพ์).//ชื อหนังสือ.//[ระบุครั้งที่พิมพ์
(ถ้ามี)].//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ชื่อผู้แต่งคนที่ 1, ผู้แต่งคนที่ 2,..... , ผู้แต่งคนที่ 6./และคณะ.//(ปีพิมพ์).//ชื อหนังสือ.//[ระบุครั้ง
ที่พิมพ์(ถ้ามี)].//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
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2.5 ผู้แต่งเป็นสถาบันหรือนิติบุคคล 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี . (2560). คู่ มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา. อุดรธานี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

2.5 หนังสือที่มีบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมและต้องการอ้างอิงหนังสือท้ังเล่ม 
 
 
 

พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการวิถีทรรศน์ 
 

2.6 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที 181พ.ศ.2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

 

2.7 หนังสือแปล 
 
 
 

คูนิโอะ, วาย. (2531). การพัฒนาเศรษฐกิจญี ปุ่น (สุกัญญา นิธังกูร และอนงค์ โรจน์วณิชย์, ผู้แปล).  
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 

 

2.8 รายงาน 
 
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี. (2530). รายงานสถานภาพ
การน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ1เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์ฯ. 

 

2.9 หนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ 
 

 
จ้อย นันทิวัชรินทร์, ม.ล. (2541). จ้อถึงจ้อย. กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.]. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.จ้อย นันทิวัชรินทร์ ธันวาคม 2541) 
 
 

ชื่อสถาบัน.//(ปีพิมพ์).//ชื อหนังสือ.//[ระบุครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)].//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
 

ชื่อผู้แต่ง.//(บรรณาธิการ).//(ปีพิมพ์).//ชื อหนังสือ.//[ระบุครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)].//สถานที่พิมพ์:/
ส านักพิมพ์. 

ชื อเรื อง.//(ปีพิมพ์).//สถนที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื อหนังสือ(ชื่อผู้แปล, ผู้แปล).//แปลจาก/ชื อเรื องเดิม (ถ้ามี).//สถานที่
พิมพ์:/ส านักพิมพ์./(ปีที่พิมพ์ต้นฉบับ [ถ้ามี]) 

ชื่อผู้รายงาน.//(ปีพิมพ์).//ชื อชุดของเอกสารและล าดับที .//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื อเรื อง.//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.//(รายละเอียดเพ่ิมเติม) 
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2.10 วิทยานิพนธ์ 
 
 

 
ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว. 2556. ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที มีต่อการรู้ค่าจ านวนของเด็ก

ปฐมวัย. ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปฐมวัยศึกษา, มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์. 

 

2.11 บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเรื่อง แต่งหลายคน) 
 
 
 

เทวินทร์ พันธุ์เทศ. (2543). ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นประโยชน์ของนักเรียนเป็นส าคัญ: กรณีศึกษาโรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์
บ ารุงศิลป์.1ใน ประเสริฐ ณ นคร. (บรรณาธิการ), การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย1
เกษตรศาสตร์.1(ครั้งที่ 38, 322). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 

2.12 บทความในวารสาร 
 

 
อรนุช อยู่ทิม. (2546). การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. วารสารวิชาการ,16(1), 9 - 19.  
2.13 บทความในหนังสือพิมพ์ 

 
 

ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริการ. เดลินิวส์, หน้า 6. 
 

2.14 เอกสารในรายงานประชุมทางวิชาการ 
 
 
 

แน่งน้อย ย่านวารี. (2549). ปรากฏการณ์วิทยา : แนวคิดและการน าไปใช้ในการวิจัย. ในรายงาน
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , 31-34. อุดรธานี : ส านักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

 
 
 
 

2.15 ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีพิมพ์).//ชื อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ปริญญา.......  
สาขาวิชา.......... ชื่อสถาบัน. 

 

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อผู้แต่ง/(บรรณาธิการ),/ชื อหนังสือ/(ครั้งที่
พิมพ์,/เลขหน้าที่บทความนั้นตีพิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื อวารสาร,/ปีที  (ฉบับที่),/เลขหน้า. 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์, วัน เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื อหนังสือพิมพ์,/หน้า. 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ในชื อรายงานการประชุมวิชาการ, เลขหน้าที่ปรากฏ. //สถานที่
พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
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ประยุทธ จันโอชา. (2560, 15 ตุลาคม). นายกรัฐมนตรี. สัมภาษณ์. 

 

2.16 การอ้างเอกสาร/สารสนเทศท่ีได้รับจากเว็ปไซต์ 
 
 

สุวพร เซ็มเฮง. (2551). เอกสารประกอบการบรรยายการวิจัยในชั้นเรียนในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน1ประจ าปี1255 .1สืบค้นเมื่อวันที่ 
5 พฤศจิกายน 2560 จาก http://tlc.buu.ac.th/personal/25%20Sep%2008.pdf 

 

2.17 ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ กรณีไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ให้ระบุชื่อเมือง หรือถ้าไม่ปรากฏ
ชื่อเมืองให้ใส่ [ม.ป.ท.] (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) หรือ [n.p.] (no place)  

2.18 ไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ 
กรณีไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ให้ใส่ [ม.ป.พ.] (ไม่ปรากฏส านักพิมพ์ หรือ

โรงพิมพ์) หรือ [n.p.] (no place)  
 
การประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินผลการวิจัย (Research Appraisal) และการวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัย (Research 
Critique) เป็นสมรรถนะที่จ าเป็นของนักวิจัย ซึ่งการประเมินและการวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัย           
ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทุกข้ันตอน รวมทั้งมีทักษะคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีศิลปะในการวิพากษ์วิจารณ์ โดยวิพากษ์วิจารณ์ในทางสร้างสรรค์ที่ชี้แนะ
จุดอ่อนและแนวทางการปรับปรุงงานวิจัย เพ่ือไม่ให้เจ้าของผลงานรู้สึกหมดก าลังใจในการปรับปรุง
รายงานวิจัย และรู้สึกท้อแท้หรือหมดก าลังใจในการวิจัย การประเมินผลการวิจัยมีรายละเอียดที่
ส าคัญดังนี้ 

 .1ความส าคัญของการประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
การประเมินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้มีความส าคัญต่อผู้เกี่ยวข้องในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559: 279-280) 
1.1 ความส าคัญต่อครูนักวิจัย การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นงานเสริมที่ช่วยเพ่ิมภาพ

งานสอนของครู ท าให้ครูต้องมีบทบาทเป็นครูนักวิจัย ซึ่งในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา หลังจากที่มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกตั้งแต่ พ.ศ.2542 ท าให้ครูได้ท าวิจัยและมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น  แต่ผลงานวิจัยของครูยังไม่ได้รับการ
คัดเลือกน าเสนอในการประชุมทางวิชาการที่สถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาได้จัดขึ้น ผลงานวิจัย
ของครูเหล่านี้จะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัย  ซึ่งหากมีการ
ก าหนดแนวทางการประเมินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นระบบและชัดเจน  ก็จะช่วยให้       
ครูนักวิจัยเห็นแนวทางในการประเมินงานวิจัยได้  สามารถปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติ   
การวิจัยและผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและการเรียนรู้ของครู 

ชื่อผู้สัมภาษณ์.//(ปี,/วัน/เดือนที่สัมภาษณ์).//ต าแหน่ง (ถ้ามี).//สัมภาษณ์. 
 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื อเอกสาร.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,/จาก//แหล่งที่เข้าถึงได้ 
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1.2 ความส าคัญต่อกลุ่มเพ่ือนครู ในกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ มีกระบวนการ
หนึ่งที่ส าคัญคือการสะท้อนผลกลับต่อการวิจัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าให้กลุ่มเพ่ือนครูมีบทบาทในการ
ประเมินงานวิจัย โดยการวิพากษ์วิจารณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการวิจัยและ
การจัดการเรียนรู้ ท าให้กลุ่มเพ่ือนครูได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งในด้านการวิจัยและการจัดการ
เรียนรู้ จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในสาขาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ตนสอนได้ 

1.3 ความส าคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษามีบทบาทในฐานะเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากการวิจัย
ของครู ซึ่งผลงานวิจัยจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ดีนั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบประเมินคุณภาพว่ามี
ความตรง มีความเชื่อถือได้ที่จะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนและการจัดการเรียนรู้ได้  
รวมทั้งเป็นแนวทางในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  
นอกจากนี้ผู้บริหารยังอาจใช้ผลงานวิจัยที่ผ่านการประเมินแล้วประกอบการตัดสินใจในเชิงการบริหาร
จัดการศึกษาได้ เช่น ก าหนดนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอน การจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนหรือ
พัฒนาสมรรถนะของครูในด้านต่างๆ  

1.4 ความส าคัญต่อนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยที่เริ่มต้นท าวิจัยใหม่ๆ หากได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
แนวทางในการประเมินงานวิจัย โดยเฉพาะแนวทางการประเมินงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ก็จะท า
ให้ทราบแนวทางและเกณฑ์ในการประเมินงานวิจัย ซึ่งจะช่วยตัดสินได้ว่างานวิจัยแต่ละเรื่องมีคุณภาพ
หรือไม่ มีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องใด ท าให้ได้แนวคิดในการด าเนินงานวิจัยของตนเองให้มีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ และมีคุณภาพที่เชื่อถือได้มากยิ่งข้ึน 

1.5 ความส าคัญต่อนักวิจัยอาชีพ นักวิจัยอาชีพจ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าหรืออ่านรายงาน
การวิจัยอยู่เสมอๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
และเพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยของตนเอง การได้รู้หลักการ แนวทาง และ
เกณฑ์ในการประเมินงานวิจัย ก็จะช่วยให้นักวิจัยสามารถพิจารณาเลือกสรรงานวิจัยที่มีคุณภาพไปใช้
ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับความต้องการของตนเองได้อย่างมีคุณค่า 

1.6 ความส าคัญต่อนักบริโภคงานวิจัยและผู้สนใจทั่วไป นักบริโภคงานวิจัยและผู้สนใจ
ทั่วไป หากมีความเข้าใจในแนวทางการประเมินงานวิจัย ก็จะช่วยให้สามารถพิจารณาตัดสินได้ว่าควร
เลือกอ่านหรือใช้ผลงานวิจัยเรื่องใดจึงจะคุ้มค่าหรือก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 

2.1หลักเกณฑ์ในการประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
การประเมินงานวิจัยเป็นการพิจารณาตัดสินคุณค่าของงานวิจัย ซึ่งมีหน่วยงานและ

นักวิชาการได้เสนอแนวทางในการประเมินงานวิจัยไว้ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 158) 
2.1 มิติด้านคุณค่า เป็นมิติที่พิจารณาเกี่ยวกับความส าคัญของงานวิจัยหรือประโยชน์ของ

ผลการวิจัยที่จะสามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไร เช่น สามารถช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วน
ได้หรือไม ่พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการได้หรือไม่ 

2.2 มิติด้านคุณภาพ เป็นมิติที่พิจารณาถึงความถูกต้อง เหมาะสมตามกระบวนการวิจัย 
ได้แก่ การนิยามปัญหาการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
วิธีด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ซึ่งแบบประเมิน         
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มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย และน้อยมาก หรือแบบ
ประเมินรูบิค (Rubric Score) โดยมีประเด็นในการประเมินดังนี้ 

2.2.1 ชื่อเรื่องตรงตามเนื้อหา มีความชัดเจน รัดกุม 
2.2.2 กล่าวถึงท่ีมาของปัญหาชัดเจน 
2.2.3 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยชัดเจนและเหมาะสม 
2.2.4 ก าหนดขอบเขตของปัญหาการวิจัยชัดเจน 
2.2.5 ให้นิยามศัพท์เฉพาะที่ส าคัญและนิยามได้อย่างเหมาะสม 
2.2.6 สมมุติฐานสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
2.2.7 สมมุติฐานสร้างจากหลักของเหตุผลตามทฤษฎีผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.2.8 สมมุติฐานสามารถทดสอบได้ 
2.2.9 อ้างอิงถึงทฤษฎีและผลการวิจัยที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอและตรงกับเรื่อง 
2.2.10 การจัดล าดับเรื่องเป็นไปอย่างเหมาะสม 
2.2.11 กล่าวถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยชัดเจน 
2.2.12 วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างเหมาะสม 
2.2.13 วิธีการหรือกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลมีความเหมาะสม 
2.2.14 ข้อมูลหรือหลักฐานที่รวบรวมมีความเที่ยงตรงและเชื่อมั่น 
2.2.15 วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเหมาะสม 
2.2.16 การวิเคราะห์ข้อมูลกระท าได้ถูกต้อง 
2.2.17 รายงานกระบวนการด าเนินการวิจัยไว้อย่างชัดเจน 
2.2.18 สรุปผลตามขอบเขตข้อมูล และผลการวิเคราะห์ 
2.2.19 สรุปผลได้สมเหตุสมผล 
2.2.20 สรุปผลได้ชัดเจน 
2.2.21 อภิปรายผลได้สมเหตุสมผล 
2.2.22 ข้อเสนอแนะกว้างขวางและเป็นไปได้ 

3.1แบบประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินงานวิจัยนั้นให้พิจารณาจากผลการวิจัยที่เป็นจริงในแง่ของ

ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ สามารถเข้าใจได้ และเหมาะสมกับสภาพของมาตรฐานการเรียนรู้และ
ให้พิจารณาจากความเข้าใจอย่างแท้จริงของกลุ่มผู้ร่วมในกระบวนการสะท้อนผลการวิจัย รวมทั้งการ
ตัดสินใจเลือกนวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ผู้เรียนได้จริง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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3.1 แบบประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ     
ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560: 97-98) 

แบบประเมินผลงานวิจัย 
ชื อผู้ถูกประเมิน ………………..................................  สาขาวิชา….………………………………ชั้นปี……………  
ชื อเรื องวิจัย ...................................................................................................... .................................... 
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย /1ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง   
ก าหนดให้  5 หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก  4 หมายถึง ระดับคุณภาพดี  3 หมายถึง ระดับปานกลาง  
2 หมายถึง ระดับคุณภาพน้อย  1 หมายถึง ระดับคุณภาพน้อยที่สุด 
ตารางที 19.  แบบประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
ด้านคุณค่า      
1. เป็นงานวิจัยท่ีมีคุณค่า  มีความส าคัญ      
ด้านคุณภาพ      
ชื อเรื อง      
2. ช่ือเรื่องตรงตามเนื้อเรื่อง      
3. มีความชัดเจน รัดกุม      
ค าจ ากัดความของปัญหา      
4. กล่าวถึงที่มาของปัญหาชัดเจน      
5. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวิจัยชัดเจน และเหมาะสม      
6. ก าหนดขอบเขตของปัญหาการวิจัยอย่างชัดเจน      
7. ให้นิยามศัพท์เฉพาะที่ส าคัญและอย่างเหมาะสม      
สมมติฐาน      
8. สมมติฐานสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย      
9. สมมติฐานสร้างจากหลักของเหตุผลตามทฤษฎี และผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

     

10. สมมุติฐานสามารถทดสอบได้      
ทฤษฎีและการวิจัยที เกี ยวข้อง      
11. อ้างถึงทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และตรงกับเรื่อง      
12. การจัดล าดับเรื่องเป็นไปอย่างเหมาะสม      
วิธีด าเนินการวิจัย      
13. กล่าวถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยชัดเจน      
14. วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างเหมาะสม      
วิธีด าเนินการวิจัย      
15. วิธีการหรือกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลมีความเหมาะสม      
16. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเหมาะสม      
17. การวิเคราะห์ข้อมูลกระท าได้ถูกต้อง      
18. รายงานกระบวนการด าเนินการวิจัยไว้อย่างชัดแจ้ง      
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ตารางที 19.  แบบประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
ผลการวิจัย      
19. เสนอผลของการวิเคราะห์อย่างชัดเจนและถูกต้อง      
20. เสนอผลอย่างเป็นปรนัย      
21. การแปลความหมายอยู่ในขอบเขตของประชากร สมมติฐาน ข้อจ ากัด
ของข้อมูล 

     

การสรุปผลการวิจัย      
22. สรุปตามขอบเขต ข้อมูลและผลการวิเคราะห์      
23. สรุปผลได้สมเหตุสมผล      
24. สรุปผลได้ชัดเจน      
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ      
25. อภิปรายผลได้สมเหตุสมผล      
26. ข้อเสนอแนะกว้างขวางและเป็นไปได้      
รวมคะแนนข้อ12-26      
คะแนนรวมข้อ12-261(เต็ม1130 คะแนน) ...............คะแนน 
คะแนนเฉลี ยข้อ12-261(เต็ม15 ) ซึ งคะแนนเฉลี ยที ได้คือคะแนนรวมข้อ1
2-26/26 

 
...............คะแนน 

 

 
เกณฑ์การพิจารณา หมายเหตุ ด้านคุณค่ามี 1 ข้อ (ไม่ต้องเฉลี่ย) ระดับคุณภาพ............................. 
ค่าเฉลี ยความหมาย  ด้านคุณภาพมี 26 ข้อ(ข้อ2-26 ต้องเฉลี่ย)ระดับคุณภาพ................ 

 
1.00 - 1.50   ระดับคุณภาพน้อยมาก 
1.51 - 2.50   ระดับคุณภาพน้อย              
2.51 - 3.50   ระดับคุณภาพปานกลาง   
3.51 - 4.50   ระดับคุณภาพดี                
4.51 - 5.00   ระดับคุณภาพดีมาก  
 
 

ลงชื่อ ………………………......…ผู้ประเมิน 
      (......................................)                                                                                                         
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3.2 แบบประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเกณฑ์แบบประเมินรูบิค (Rubric Score)  
ดังนี้ (วสันต์ ทองไทย, ม.ป.ป.: 14-22) 
ตารางที 19.2 แบบประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเกณฑ์แบบประเมินรูบิค (Rubric Score) 

รายการประเมิน 
ส่วนที 1 : การก าหนดปัญหาการวิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัย1(ข้อ1 -3) 
1. ช่ือเรื่องมีความชัดเจน น่าสนใจ 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่ระบุถึงปัญหาวิจัย 
    ระดับ 1 หมายถึง ระบุถึงปัญหาวิจัย 
    ระดับ 2 หมายถึง ระบุถึงปัญหาวิจัย ระบุถึงตัวแปรส าคัญที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามอย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น 
    ระดับ 3 หมายถึง ระบุถึงปัญหาวิจัย ระบุถึงตัวแปรส าคัญที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้นและตัวแปรตามครบถ้วน ชัดเจน 
    ระดับ 4 หมายถึง ระบุถึงปัญหาวิจัย ระบุถึงตัวแปรส าคัญที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
ระบุกลุ่มประชากรที่ศึกษา และระบุความสัมพันธ์ของตัวแปร 
2. ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค์ มีคามสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยถูกต้องตามหลักการวิจัย    
    ระดับ 0 หมายถึง ช่ือเรื่อง/วัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับปัญหาวิจัย 
    ระดับ 1 หมายถึง ช่ือเรื่อง/วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหาวิจัย 
    ระดับ 2 หมายถึง ช่ือเรื่อง/วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหาวิจัย ระบุตัวแปรส าคัญที่ศึกษา 
    ระดับ 3 หมายถึง ช่ือเรื่อง/วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหาวิจัย ระบุตัวแปรส าคัญที่ศึกษา ระบุวิธีที่ศึกษา 
    ระดับ 4 หมายถึง ช่ือเรื่อง/วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหาวิจัย ระบุกลุ่มประชากรที่ศึกษา ระบุตัวแปร
ส าคัญที่ศึกษา ระบุวิธีศึกษา 
3. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาชัดเจนและสอดคล้องกับเรื่องท่ีท าการวิจัย 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่ระบุความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    ระดับ 1 หมายถึง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย/ไม่ได้ระบุให้เห็น
ประเด็นปัญหาและความส าคัญในการวิจัย 
    ระดับ 2 หมายถึง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาและความส าคัญใน
การท าวิจยั แต่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา 
    ระดับ 3 หมายถึง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาและ ความส าคัญใน
การท าวิจัย ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาโดยมีเหตุผลสนับสนุน 
    ระดับ 4 หมายถึง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาและความส าคัญใน
การท าวิจัย ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาโดยมีเหตุผลสนับสนุน ข้อความมีความกระชับ ตรงประเด็น 

ส่วนที 12: การก าหนดเอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้อง1(ข้อ14-7) 
4. เอกสารและงานวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย 
    ระดับ 0 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกบัเรื่องที่ท าวิจัย ใช้ไม่ได้ 
    ระดับ 1 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัย แต่ให้รายละเอียดไมชั่ดเจน ไม่
มีการสังเคราะห์สรุปเนื้อหา 
    ระดับ 2 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องสอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัย ให้รายละเอียดชัดเจน มีการสังเคราะห์
สรุปเนื้อหาในบางส่วน 
    ระดับ 3 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัย ให้รายละเอียดชัดเจน มีการ
สังเคราะห์สรุปเนื้อหาทุกหัวข้อ แต่มีข้อความไม่กระชับ วกวน อ่านเข้าใจยาก 
    ระดับ 4 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัย ให้รายละเอียดชัดเจน มีการ
สังเคราะห์สรุปเนื้อหาทุกหัวข้อ ข้อความกระชับ อ่านเข้าใจง่าย 
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ตารางที 19.2 แบบประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเกณฑ์แบบประเมินรูบิค (Rubric Score) (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
5. เอกสารและงานวิจัยมีความทันสมัย 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่มเีอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่มีอายรุะหว่าง 1-5 ป ี
    ระดับ 1 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีอายุระหว่าง 1-5 ปี ปริมาณน้อยกว่า 25% 
    ระดับ 2 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่มีอายุระหว่าง 1-5 ปี ปริมาณ 25% ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 50 % 
    ระดับ 3 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่มีอายุระหว่าง 1-5 ปี ปริมาณ 50% ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 75 % 
    ระดับ 4 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีอายุระหว่าง 1-5 ปี ปริมาณ 75% ขึ้นไป 

6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีปริมาณมากเพียงพอ 
    ระดับ 0 หมายถึง มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่ถึง 5 เล่ม 
    ระดับ 1 หมายถึง มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5 เล่มขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 เล่ม 
    ระดับ 2 หมายถึง มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 10 เล่มขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 เล่ม 
    ระดับ 3 หมายถึง มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 15 เล่มขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 เล่ม 
    ระดับ 4 หมายถึง มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 20 เล่มขึ้นไป 

7. นิยามศัพท์มีความชัดเจน 
   ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการนิยามศัพท์เฉพาะ 
   ระดับ 1 หมายถึง การให้นิยามศัพท์เฉพาะเชิงทฤษฎีเฉพาะตัวแปรที่ส าคัญที่ศึกษา แต่ไม่ครบถ้วน 
   ระดับ 2 หมายถึง การให้นิยามศัพท์เฉพาะเชิงทฤษฎีเฉพาะตัวแปรที่ส าคญัที่ศึกษาครบถ้วน 
   ระดับ 3 หมายถึง การให้นิยามศพัท์เฉพาะเชิงปฏิบัติการเฉพาะตัวแปรที่ส าคญัที่ศึกษาแต่ไม่ครบถ้วน 
   ระดับ 4 หมายถึง มีการให้นิยามศัพท์เฉพาะเชิงปฏิบัติการเฉพาะตัวแปรที่ส าคญัที่ศึกษาครบถ้วน 

ส่วนที 13:1การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย1(ข้อ18- 0) 
8. ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไดอ้ย่างเหมาะสม และมีเหตผุลรองรบั (ขอบเขตการวิจัย 4 ส่วน คือ กรอบ
ความคิด ประชากร กลุม่ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา) 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่ระบุขอบเขตการวิจัย 
    ระดับ 1 หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจัยเพียง 1 ส่วน 
    ระดับ 2 หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจัยเพียง 2 ส่วน 
    ระดับ 3 หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจัยเพียง 3 ส่วน 
    ระดับ 4 หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจัยเพียง 4 ส่วน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลในการก าหนดขอบเขตนั้น
อย่างสมเหตุผล 

9. สมมุติฐานถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักการวิจยั 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการระบสุมมตุิฐาน 
    ระดับ 1 หมายถึง มีการระบุสมมุติฐาน แตไ่มส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตกว้างเกนิไป ไมม่ี
ประเด็นเฉพาะที่คาดว่าจะเป็นค าตอบท่ีได้จากการวิจัย 
    ระดับ 2 หมายถึง มีการระบุสมมุติฐานทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย แต่ขอบเขตกว้างเกินไป ไม่มี
ประเด็นเฉพาะที่คาดว่าจะเป็นค าตอบท่ีได้จากการวิจัย หรือไมส่มเหตุผล ไมร่ะบุท่ีมาของสมมติฐานนั้น 
    ระดับ 3 หมายถึง มีการระบุสมมุติฐานทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตพอเหมาะ สมเหตุผล มี
ที่มาของสมมติฐาน แต่ใช้ภาษาไมก่ะทัดรัด อ่านเข้าใจยาก สมมติฐานบางข้ออ่านแล้วไม่สามารถระบไุด้ว่า
ประเด็นที่คาดว่าจะเป็นค าตอบท่ีได้จากการวิจยัคืออะไร 
    ระดับ 4 หมายถึง มีการระบุสมมุติฐานทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยสมเหตผุล มีทฤษฎีหรอืงานวิจัย
รองรับและสามารถทดสอบไดจ้ากการวิจัย ใช้ภาษากะทัดรัด อ่านเขา้ใจง่าย 
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ตารางที 19.2 แบบประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเกณฑ์แบบประเมินรูบิค (Rubric Score) (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
10. มีการสังเคราะหส์ร้างกรอบแนวคิดอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักการวิจยั 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่ระบุกรอบแนวคิด ไม่แสดงทฤษฎีหรือหลักฐานท่ีมาของกรอบแนวคิด 
    ระดับ 1 หมายถึง แสดงทฤษฎหีรือหลักฐานท่ีมาของกรอบแนวคิดบางส่วน ไมม่ีการสังเคราะห์ สรา้งกรอบ
แนวคิด 
    ระดับ 2 หมายถึง ระบุกรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรือหลักฐานท่ีมาของกรอบแนวคิดนั้น แต่ไมม่ีการ
สังเคราะห์สรุปกรอบแนวคดิ 
    ระดับ 3 หมายถึง ระบุกรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรือหลักฐานท่ีมาของกรอบแนวคิดนั้น มีการสังเคราะห์
สรุปกรอบแนวคดิ แตไ่ม่แสดงแผนภาพความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือแสดงแผนภาพความสมัพันธ์ระหว่างตัว
แปร แต่ไม่ถูกต้อง 
    ระดับ 4 หมายถึง ระบุกรอบแนวคิด แสดงทฤษฎีหรือหลักฐานทีม่าของกรอบแนวคิดนั้นมีการสังเคราะหส์รุป
กรอบแนวคิด ระบรุายละเอยีดของตัวแปรและแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรได้อย่างชัดเจนด้วยแผนภาพ 

ส่วนที 14:1วิธีการด าเนินการวิจัย1(ข้อ1  -2 ) 
11. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้อย่างชัดเจน 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่ระบุกลุม่ประชากร ไม่ระบุกลุ่มตัวอย่าง 
    ระดับ 1 หมายถึง ไม่ระบุกลุม่ประชากร แตร่ะบุกลุ่มตัวอย่าง หรือระบุกลุ่มประชากร แตไ่ม่ระบุกลุ่มตัวอย่าง 
    ระดับ 2 หมายถึง ระบุกลุม่ประชากร ระบุกลุ่มตัวอยา่ง แต่ไมม่ีการสุ่มตัวอย่าง 
    ระดับ 3 หมายถึง ระบุกลุม่ประชากร ระบุกลุ่มตัวอยา่ง มีการสุม่ตัวอย่าง แต่ให้รายละเอียดการสุ่มตัวอย่างไม่
ชัดเจน 
    ระดับ 4 หมายถึง ระบุกลุม่ประชากร ระบุกลุ่มตัวอยา่ง มีการสุ่มตัวอย่าง ให้รายละเอียดในการสุม่ตัวอย่าง
ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 

12. แบบการวิจัยเหมาะสมกับปัญหาการวิจัย 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการระบแุบบการวิจัยเป็นแบบใด 
    ระดับ 1 หมายถึง ระบุว่าใช้แบบวิจัยอะไร แต่ไม่สอดคล้องกับปญัหาการวิจยั 
    ระดับ 2 หมายถึง ระบุว่าได้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย แต่ไม่อธิบายเหตผุลในการใช้แบบวิจัยนั้น 
    ระดับ 3 หมายถึง ระบุว่าได้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ให้เหตผุลในการใช้แบบวิจัยนั้น บางส่วนอย่างไม่สม
เหตุผล อ่านเข้าใจยาก 
    ระดับ 4 หมายถึง ระบุว่าได้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ให้เหตผุลในการใช้แบบวิจัยนั้นอย่างชัดเจน อย่างสม
เหตุผล อ่านเข้าใจง่าย 

13. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่ระบุที่มาของเครื่องมือวิจัย 
    ระดับ 1 หมายถึง ระบุที่มา วิธีการสร้างเครื่องมือ แตไ่ม่บอกคณุภาพ หรือวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ 
    ระดับ 2 หมายถึง ระบุที่มา วิธีการสร้างเครื่องมืออย่างชัดเจนเปน็ข้ันตอน บอกวิธีการตรวจสอบคณุภาพของ
เครื่องมือบางส่วน แตไ่ม่มีการทดลองน าไปใช้งาน 
    ระดับ 3 หมายถึง ระบุที่มา วิธีการสร้างเครื่องมือ วิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออย่างชัดเจนเป็นข้ันตอน 
มีการทดลองน าเครื่องมือไปใช้งาน แต่ไม่บอกการปรับปรุงเครื่องมือ 
    ระดับ 4 หมายถึง ระบุที่มา วิธีสร้างเครื่องมือ วิธีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออย่างชัดเจนเป็นขั้นตอน มีการ
ทดลองน าเครื่องมือไปใช้งาน บอกการปรับปรุงเครื่องมือ 
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ตารางที 19.2 แบบประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเกณฑ์แบบประเมินรูบิค (Rubric Score) (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
14. มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนและเหมาะสม 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการระบถุึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลู 
    ระดับ 1 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูบางส่วน ระบุเป็นขั้นตอน อ่านแล้วสับสน 
    ระดับ 2 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอน แต่วิธีการบางส่วนให้รายละเอียดไมชั่ดเจน ไม่
ระบุว่าใช้เครื่องมืออะไร หรือเก็บข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างในลักษณะใด 
    ระดับ 3 หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจนเป็นข้ันตอน วิธีการเก็บข้อมูลเหมาะสม แต่
ข้อความไม่กระชับ วกวน อ่านเข้าใจยาก 
    ระดับ 4 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูอย่างชัดเจนเป็นขั้นตอน วิธีการเก็บข้อมลูเหมาะสม 
ใช้ข้อความกระชับ อ่านเข้าใจง่าย และมีการควบคุมตัวแปรเกิน 

15. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูมีความถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล 
    ระดับ 0 หมายถึง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลูไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค/์ปัญหาวจิัย 
    ระดับ 1 หมายถึง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลูสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปัญหาวิจัยเป็นบางส่วน 
    ระดับ 2 หมายถึง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลูสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปัญหาวิจัย และระดับข้อมลูที่จะน ามา
วิเคราะหม์ีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที่ใช้ 
    ระดับ 3 หมายถึง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลูสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปัญหาวิจัย และระดับข้อมลูที่จะน ามา
วิเคราะหม์ีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที่ใช้ 
    ระดับ 4 หมายถึง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลูสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปัญหาวิจัย และระดับข้อมลูที่จะน ามา
วิเคราะหม์ีการตรวจสอบข้อตกลงเบ้องต้นของสถิติที่ใช้และปรับแกข้้อมูลให้สามารถน ามาใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานได ้

16. อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยอย่างชัดเจน (5 ส่วน คือ แบบแผนการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การสร้าง/ตรวจสอบเครื่องมือ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล) 
   ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
   ระดับ 1 หมายถึง อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั แต่ไม่ครบถว้น 5 ส่วน 
   ระดับ 2 หมายถึง อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัครบ 5 ส่วน แต่รายละเอยีดไม่ชัดเจนในบางส่วน 
   ระดับ 3 หมายถึง อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัครบ 5 ส่วน มีรายละเอียดครบทุกหัวข้อ แต่ข้อความไม่
กระชับ วกวน อ่านเข้าใจยาก 
   ระดับ 0 หมายถึง อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัครบ 5 ส่วน รายละเอียดชัดเจนครบทุกหัวข้อ มีการสรุป
วิธีด าเนินงานวิจัยในแตล่ะส่วน ขอ้ความกระชับ อ่านเข้าใจง่าย 

17. แปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูไดอ้ย่างถูกต้อง 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ระดับ 1 หมายถึง มีการแปลความหมาย สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นบางส่วนเท่านั้น และไม่ถกูต้องตาม
ผลวิเคราะห์ที่ได ้
    ระดับ 2 หมายถึง มีการแปลความหมาย สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นบางส่วนเท่านั้น และถูกตอ้ง 
สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ที่ได ้
    ระดับ 3 หมายถึง มีการแปลความหมาย สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลครบทุกส่วน แต่บางส่วนไม่ถกูต้อง ไม่
สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ที่ได ้
    ระดับ 4 หมายถึง มีการแปลความหมาย สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลครบทุกส่วน ถูกต้อง สอดคลอ้งกับผล
วิเคราะหไ์ด ้
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ตารางที 19.2 แบบประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเกณฑ์แบบประเมินรูบิค (Rubric Score) (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
18. น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูอย่างชัดเจน และเหมาะสม 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ระดับ 1 หมายถึง มีการน าเสนอผลกรวเิคราะห์ที่ควรจะน าเสนอ แต่ไม่ครบถ้วน เช่น แสดงเพียงค่าสถิติพื้นฐาน
เท่านัน้ 
    ระดับ 2 หมายถึง มีการน าเสนอผลการวเิคราะห์ที่ควรจะน าเสนออย่างครบถ้วน แต่วิธีน าเสนอ แสดงเป็น
ข้อความ อ่านเข้าใจยาก สับสน 
    ระดับ 3 หมายถึง มีการน าเสนอลการวิเคราะห์ที่ควรจะน าเสนออย่างครบถ้วน วิธีการน าเสนอ แสดงในรูปตาราง 
แต่ไมม่ีการอธิบายผลเชิงวิเคราะห ์
    ระดับ 4 หมายถึง มีการน าเสนอผลการวเิคราะห์ที่ควรจะน าเสนออย่างครบถ้วน วิธีน าเสนอแสดงในรูปตาราง มี
การอธิบายผลเชิงวิเคราะห ์

19. สรุปผลการวิจัยอย่างถูกต้อง 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการสรุปผลการวิจัย 
    ระดับ 1 หมายถึง สรุปผลการวิจัยไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงคก์ารวิจัย หรือข้อมลูที่ไดจ้กการค้นพบ 
    ระดับ 2 หมายถึง สรุปผลการวิจัยอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยบางส่วน ไม่ครอบคลุมทุก
หัวข้อ 
    ระดับ 3 หมายถึง สรุปผลการวิจัยอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ตอบปญัหาวิจยัครอบคลมุทุก
หัวข้อ แต่ข้อความไม่กระชับ อ่านเข้าใจยาก ไมเ่ข้าใจถึงประเด็นที่ชัดเจนท่ีต้องการสรุปในหัวข้อนั้นๆ 
    ระดับ 4 หมายถึง สรุปผลวิจยัที่ถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ตอบปัญหาการวิจัยครอบคลุม 
สอดคล้องกับข้อมลูที่ไดจ้ากการคน้พบ ให้ข้อความกระชับ อ่านเข้าใจง่าย อ่านแล้วเข้าใจประเด็นทีต่้องการสรุปใน
หัวข้อน้ันๆ อย่างชัดเจน 

20. มีการอภิปรายผลการวิจัยทีไ่ดก้ับผลงานวิจัยในอดตี 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการอภปิรายผลการวจิัยที่ได้กับผลวิจัยในอดีต 
    ระดับ 1 หมายถึง มีการอภิปรายผลวจิัยแตเ่ป็นข้อคิดเห็นส่วนตวัของผู้วิจัย ไม่สมเหตุผลไม่ครอบคลุมทุกประเด็น
ปัญหาวิจัย 
    ระดับ 2 หมายถึง มีการอภิปรายผลวจิัยที่ได้กับผลวิจัยในอดีตอย่างไม่สมเหตุผลและไม่ครอบคลุมทุกประเด็น
ปัญหาวิจัย 
    ระดับ 3 หมายถึง มีการอภิปรายผลวจิัยที่ได้กับผลวิจัยในอดีตอย่างสมเหตุผล แตไ่ม่ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา
วิจัย 
    ระดับ 4 หมายถึง มีการอภิปรายผลวจิัยที่ได้กับผลวิจัยในอดีตอย่างสมเหตุผล และครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา
วิจัย 

21. มีข้อเสนอแนะที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการเขียนข้อเสนอแนะไว ้
    ระดับ 1 หมายถึง มีข้อเสนอแนะแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย 
    ระดับ 2 หมายถึง มีข้อเสนอแนะถึงการน าผลวิจัยไปใช้ไม่สมเหตุผล เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้วจิัย ไมไ่ด้มาจาก
ผลวิจัย 
    ระดับ 3 หมายถึง มีข้อเสนอแนะถึงการน าผลวิจัยไปใช้มาจากผลวิจัย มีเหตุผลรองรับเพียงพอ 
    ระดับ 4 หมายถึง มีข้อเสนอแนะถึงการน าผลวิจัยไปใช้มาจากผลวิจัย มีเหตุผลรองรับเพียงพอ สามารถมองเห็น
แนวทางน าไปใช้ประโยชน์ และมขี้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
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ตารางที 19.2 แบบประเมินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเกณฑ์แบบประเมินรูบิค (Rubric Score) (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ส่วนที 15:1การน าเสนอผลการวิจยั1(ข้อ122-24) 
22. ภาคผนวกมีสาระที่ช่วยในการศึกษาเพิ่มเตมิได้ด ี
    ระดับ 0 หมายถึง เนื้อหาในภาคผนวกไมเ่กี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าการวิจัย ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพิ่มเติม
ได้เลย 
    ระดับ 1 หมายถึง เนื้อหาในภาคผนวกเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย แต่ไมส่ามารถน ามาใช้ประโยชน์เพิม่เติมได ้
    ระดับ 2 หมายถึง เนื้อหาในภาคผนวกเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย น ามาใช้ประโยชน์เพิม่เตมิได้เพียงบางส่วน
เท่านั้น 
    ระดับ 3 หมายถึง เนื้อหาในภาคผนวกเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย น ามาใช้ประโยชนไ์ด้เป็นอย่างดี แต่ปริมาณ
มากเกินความจ าเป็น ไม่มีการจัดเรียงอย่างเป็นระบบค้นหาข้อมลูไดย้าก 
    ระดับ 4 หมายถึง เนื้อหาในภาคผนวกเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย น ามาใช้ประโยชนไ์ด้อย่างคุ้มค่า มปีริมาณ
ตามความจ าเป็นและมีการจัดเรียงอย่างเป็นระบบ ค้นหาข้อมลูได้ง่าย 

23. ภาษาและลลีาการน าเสนอรายงานการวิจัยถูกต้องและเหมาะสม 
    ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการจัดระบบการน าเสนอ ใช้ภาษา ค าศัพท์ วรรคตอนไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม อ่านแล้ว
สับสน 
    ระดับ 1 หมายถึง มีการจัดระบบการน าเสนอบางส่วนขาดความต่อเนื่อง ใช้ภาษา ค าศัพท์ วรรคตอนไม่
ถูกต้อง ไม่เหมาะสม อ่านแล้วสับสน 
    ระดับ 2 หมายถึง มีการจัดระบบการน าเสนอบางส่วนมีความตอ่เนื่อง แต่ใช้ภาษา ค าศัพท์ วรรคตอน
เหมาะสมในบางช่วง 
    ระดับ 3 หมายถึง มีการจัดระบบการน าเสนอทุกส่วนมีความต่อเนื่อง ใช้ภาษา ค าศัพท์ วรรคตอนถูกต้อง แต่
ข้อความไม่กระชับ วกวน เข้าใจยาก 
    ระดับ 4 หมายถึง มีการจัดระบบการน าเสนอทุกส่วนมีความต่อเนื่อง ใช้ภาษา ค าศัพท์ วรรคตอนถูกต้อง 
ข้อความกระชับได้ใจความ อ่านเขา้ใจง่าย 

24. รูปแบบรายงานถูกต้องตามหลักวิชา (5 ส่วน คือ บทน า รายงานเอกสารที่เกีย่วข้อง วิธีการวิจัย ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล) 
    ระดับ 0 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้องน้อยกว่า 2 ส่วน 
    ระดับ 1 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้องครบ 2 ส่วน 
    ระดับ 2 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้องครบ 3 ส่วน 
    ระดับ 3 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้องครบ 4 ส่วน 
    ระดับ 4 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้องครบ 5 ส่วน 

ส่วนที 16:1ประโยชน์ของงานวิจัย1(ข้อ125) 
25. เป็นงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางวิชาการ 
    ระดับ 0 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการเฉพาะตัวผู้วิจยั 
    ระดับ 1 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการเฉพาะเหตุการณ์ สถานท่ีจ ากัด เวลาที่จ ากัด ขอบเขตที่จ ากัด 
เช่น ห้องเรียน โรงเรียน 
    ระดับ 2 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับท่ีได้องค์ความรู้ใหม่ 
    ระดับ 3 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับท่ีได้องค์ความรู้ใหม่ ปรับปรุงทฤษฎีและแนวคดิ 
    ระดับ 4 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับท่ีได้องค์ความรู้ใหม่ ปรับปรุงทฤษฎีและแนวคดิ รวมไปถึง
การประยุกต์ทฤษฎีเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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บทสรุป 
การเขียนรายงานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยนั้น ผู้เขียนรายงานสามารถเขียนได้ทั้งฉบับย่อ

และฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ บทคัดย่อ บทน า เอกสารและงานวิจัย         
ที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะ และมีการอ้างอิง
เอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบจะท าให้เอกสารรายงานการวิจัยนั้นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและ
การรายงานผลการวิจัยการศึกษาปฐมวัยจะมีคุณค่าและน่าศึกษาและชวนอ่านนั้น ผู้เขียนต้องยึด
หลักการเขียนรายงานการวิจัยหลายประการ อาทิ ความเป็นระบบในการเขียน เช่น ยึดโครงสร้างของ
เอกสาร เนื้อหาสาระมีความถูกต้อง แม่นย า มีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่แน่นอนถูกต้องมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักที่ก าหนดไว้ และมีความสอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทุกหัวข้อทั้งเล่มและ
การใช้ภาษาก็ถกูต้องตามหลักภาษา ส านวนภาษาอ่านเข้าใจง่ายชัดเจนตามล าดับไม่วกไปวนมา 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
1. ให้นักศึกษาสรุปความหมายของรายงานการวิจัย มาพอสังเขป 
2. ประเภทของรายงานวิจัยมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
3. ให้นักศึกษาเขยีนรายงานการวิจัยของนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยส่วนต้น ส่วนเนื้อหาหลัก  

และส่วนท้าย โดยสรุปมาพอสังเขป 
4. ให้นักศึกษาเขียนบรรณานุกรมที่ เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยมาอย่างละ 5 รายการ

ดังต่อไปนี้ 
4.1 จากหนังสือ 
4.2 จากบทความวารสาร 
4.3 จากเว็ปไซต ์

5. ถ้าหากนักศึกษาเป็นผู้วิจารณ์หรือประเมินผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย นักศึกษาจะ
ตั้งค าถามที่ส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจารณ์หัวข้อต่อไปนี้อย่างไร จงอธิบายมาหัวข้อละ 2 ค าถาม 

5.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
5.2 ขอบเขตของการวิจัย 
5.3 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
5.4 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
5.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.7 การสรุปผลการวิจัย 
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที 110 

การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
2. การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านการน าเสนอทางวาจา 
3. การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านโปสเตอร์ 
4. การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมือ่นักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. บอกความหมายของการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
2. อธิบายและน าเสนองานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
3. จัดท าโปสเตอร์เผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยได้ 
4. จัดท าบทความผลงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยถูกต้องตามหลักในการตีพิมพ์บทความ

ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. วิธีการสอน 

1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการวิจัยทางการ

ศึกษาปฐมวัย 
2.2 ผู้สอนอธิบายเนื้อหา และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประจ าบทประกอบการสอนด้วย 

Power Point ในหัวข้อที่ เกี่ยวกับความหมายของการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย         
การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านการน าเสนอทางวาจา ผ่านโปสเตอร์ และผ่านการ
ตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ พร้อมยกตัวอย่างทุกประเด็น 

2.3 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย และสุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้ง
อภิปรายเสนอแนะ 

2.4 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นความคิดความเข้าใจ และอธิบายเพ่ิมเติมในเนื้อหาประเด็นที่
นักศึกษาสงสัยต้องการขยายความรู้ให้เข้าใจมากข้ึน 

2.5 ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เก่ียวกับการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
2.6 ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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สื อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 10 การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
2. Power Point Presentation 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สังเกตการตอบค าถาม และการซักถามในชั้นเรียน 
2. สังเกตการอภิปรายร่วมกันขณะท ากิจกรรม 
3. สังเกตพฤติกรรม ความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. แบบฝึกหัดบท 
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บทที 110 
การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

 
ผลงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยถือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ผู้ท าการวิจัยค้นพบ ซึ่งน าไปสู่การ

เผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้แก่งานวิจัย และมีประโยชน์ต่อวงการศึกษาปฐมวัย  
ผู้วิจัยจึงควรเผยแพร่ผลงานวิจัยให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย การอบรมเลี้ยงดู เด็กได้
รับทราบและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวางออกไปโดยวิธีการต่างๆ 
อาทิการน าเสนอทางวาจา การเผยแพร่ผ่านโปสเตอร์ การเผยแพร่เป็นบทความตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 
 
ความหมายของการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

การเผยแพร่เอกสารงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยนั้นมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการ
เผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยไว้ดังนี้ 

วิจิตร ศรีสุพรรณ (2544: 2) กล่าวว่า การเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นมีสิ่งส าคัญ 2 ประการ คือ 
1. น าเสนอผลงานวิจัยต่อผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อค้นพบของการวิจัย 

หรือละเว้นจากการปฏิบัติบางอย่าง ซึ่งอาจเป็นโทษหรืออันตรายอันเนื่องจากข้อค้นพบของการวิจัย 
2. น าเสนอวิธีการวิจัย และผลการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับนักวิจัยอื่นน าไปใช้เป็นแนวทาง

ในการศึกษาต่อไป ซึ่งอาจเป็นการวิจัยเพ่ิมเติม หรือขยายผล หรือท าการวิจัยซ้ า (Replication)      
ในกลุ่มอ่ืน 

สิน พันธุ์พินิจ (2547: 392-394) กล่าวว่า1โดยทั่วไปแล้วเราจะมักพบว่าความมุ่งหมายสุดท้าย
ของการสร้างสรรค์งานทุกอย่างอยู่ที่การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรถยนต์
เครื่องบิน บ้าน เครื่องนุ่งห่ม การผลิตยารักษาโรค และการท าวิจัย ดังนั้นเมื่อเราท าวิจัยเสร็จแล้วก็
ต้องท าผลการวิจัยออกมาเผยแพร่ให้คนอ่ืนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  เพ่ือให้
คุ้มค่ากับการลงทุน การทุ่มเทก าลังใจ ก าลังกาย และเวลา 

ไพศาล วรค า (2561: 391) กล่าวว่า1การเผยแพร่งานวิจัยถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญในการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ต่างๆ ให้มีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการสั่งสมองค์ความรู้ที่ผ่าน
การตรวจสอบ ทบทวนจากผู้ที่สนใจและผู้รู้ ท าให้องค์ความรู้ถูกน าไปใช้ต่อในเชิงทฤษฎีและในเชิง
ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังท าให้ผู้วิจัยได้รับทราบข้อเสนอแนะและข้อวิพากษ์ ที่สามารถน าไปเป็นแนวทาง
ในการท าวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ตลอดจนท าให้ผู้อ่ืนที่สนใจเรื่องนั้นๆ ไม่ท าการวิจัยที่
ซ้ าซ้อนให้สิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาโดยไมจ่ าเป็น 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การเผยแพร่ผลการวิจัยจึ งเป็นการถ่ายทอดผลการวิจัยให้
แพร่กระจายออกไปสู่สาธารณชน ผลการวิจัยที่ไม่มีการเผยแพร่หรือเมื่อท าเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในตู้เก็บ
หนังสือ โดยไม่ได้โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบจะเกิดการสูญเปล่า ดังนั้นการ
เผยแพร่ผลการวิจัยถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ส าคัญของกระบวนการวิจัย เป็นขั้นตอนที่สาธารณชน
จะได้น าผลการวิจัยไปใช้ ซึ่งนักวิจัยควรตระหนักไว้ว่า อย่าท าเพ่ือให้วิจัยเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น ควรมี
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การเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนสามารถน าเอาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ และการเผยแพร่ผลการวิจัยมีอยู่หลาย
ช่องทางตามความถนัดและสะดวกของนักวิจัย  
 
การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านการน าเสนอทางวาจา 

 .1ความหมายของการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านการน าเสนอทางวาจา 
วสันต์ ทองไทย (ม.ป.ป.: 11-12) กล่าวว่า การน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 

หรือในที่สาธารณะโดยทั่วไป นิยมใช้ 2 วิธี คือ 
1. การน าเสนอผลงานโดยการบรรยายหรือทางวาจา ( Individual Presentation) เป็น

การน าเสนออย่างเป็นทางการ โดยผู้วิจัยแต่ละโครงการน าเสนอเป็นเรื่องๆ ไป เป็นการน าเสนอเดี่ยว 
(ในกรณีท่ีเป็นผลงานวิจัยร่วม หัวหน้าโครงการวิจัยมักจะเป็นผู้น าเสนอ) ผู้จัดการประชุมจะจ ากัดเวลา
ของการน าเสนอไว้ 20 นาที และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามภายหลังการน าเสนอแต่ละเรื่อง 

2. การน าเสนอผลงานโดยการอภิปราย (Panel Discussion) เป็นการน าเสนอร่วมกัน
ของผู้วิจัยในโครงการวิจัยมากกว่า 1 โครงการย่อย ซึ่งอาจอยู่ภายใต้เรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน ผู้เสนอ
ผลงานจึงมีมากกว่า 1 คน และมีผู้ด าเนินการอภิปราย จุดประสงค์ของการน าเสนอลักษณะนี้ เพ่ือ
แสดงความเชื่อมโยงหรือเปรียบเทียบโครงการวิจัยต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่วิจัยต่างกลุ่ม
ประชากรหรืออาจเป็นหัวข้อต่างกันอยู่ภายในขอบเขตเรื่องเดียวกัน 

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543: 232) กล่าวถึง การน าเสนอผลงานโดยการบรรยายไว้ว่า 
เป็นการน าเสนออย่างเป็นทางการ โดยผู้วิจัยแต่ละโครงการน าเสนอเป็นเรื่องๆ ไป เป็นการน าเสนอ
เดี่ยว (ในกรณีที่เป็นผลงานวิจัยร่วมหัวหน้าโครงการวิจัยมักจะเป็นผู้น าเสนอ) ผู้จัดการประชุมจะ
จ ากัดเวลาของการน าเสนอไว้ 20 นาที และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามภายหลังการน าเสนอแต่ละเรื่อง 

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546: 168) กล่าวว่า การน าเสนอโดยการบรรยาย (Individual Presentation) 
ต่อที่ประชุมสัมมนา เป็นการน าเสนออย่างเป็นทางการ โดยผู้วิจัยแต่ละโครงการน าเสนอเป็นเรื่องๆ ไป 
ผู้ประชุมจะจ ากัดเวลาในการน าเสนอ 15 นาที และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามภายหลังการน าเสนอ
แต่ละเรื่อง 

บัญชา จ าปารักษ์ (2555: 130) กล่าวว่า โดยทั่วไปการเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจามีเวลา
จ ากัดมาก นักวิจัยมีเวลาประมาณ 15-20 นาที ในการน าเสนอสาระและสรุปผลงานวิจัย จะมีเวลา 
10-15 นาที ส าหรับการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ การน าเสนอผลงานด้วยวาจาต่างจากการน าเสนอ
โปสเตอร์ผลงานวิจัย เพราะนักวิจัยต้องท าหน้าที่เสนอผลงานต่อผู้เข้าร่วมประชุม ต้องมีการเตรียม  
ทั้งเอกสารและเตรียมความพร้อมของตัวนักวิจัยเอง 

ไพศาล วรค า (2561: 392-393) กล่าวว่า การเผยแพร่งานวิจัยผ่านด้วยวาจา เป็นการ
น าเสนอรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย โดยการเสวนาหรือผ่านการประชุมสัมมนา ซึ่งอาจกระท า
ได้หลากหลายลักษณะดังนี้ 

1. ผู้วิจัยเป็นผู้จัดอย่างอิสระ เป็นการเผยแพร่การวิจัยอย่างไม่เป็นทางการ ไม่ได้จัดตาม
เงื่อนไขของทุนวิจัย แต่ผู้วิจัยเต็มใจที่จะให้ผู้สนใจได้รับทราบงานวิจัยของตน โดยการจัดเสวนาทาง
วิชาการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ เช่น การน าเสนองานวิจัยในการประชุมประจ าเดือนของ
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โรงเรียน หรือนัดหมาย หรือเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมฟังในลักษณะเสวนาอย่างไม่เป็นทางการใน
โรงเรียน ซึ่งอาจใช้เวลาเที่ยง หลังอาหาร หรือระหว่างอาหารของหน่วยงาน เป็นต้น 

2. ผู้วิจัยเป็นผู้จัดตามเงื่อนไข การท าวิจัยภายใต้การขอรับทุนจากหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ มักจะมีเงื่อนไขให้ต้องจัดประชุมเผยแพร่งานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จึงจัด
อย่างเป็นทางการและเชิญผู้รู้ ผู้สนใจจากหลายหน่วยงานมาร่วมรับฟังและร่วมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

3. หน่วยงานผู้ให้ทุนเป็นผู้จัด หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยหรือให้ทุนวิจัยส่วนใหญ่จะจัด
เวทีให้ผู้ได้รับทุนน าเสนอผลงานวิจัย ให้ผู้รู้ผู้สนใจที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและวิพากษ์ผลงาน เพ่ือเป็น
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและสนับสนุนการวิจัยตามภาระหน้าที่ของหน่วยงาน เช่น  
การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) จัดโดยส านักคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เป็นต้น ส่วนในกรณีบัณฑิตศึกษา สถาบันการศึกษาอาจจัดเวทีให้ผู้วิจัยมาน าเสนอให้
นิสิตนักศึกษาที่สนใจมาร่วมรับฟัง และอาจมีผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากษ์ผลงานวิจัย เพ่ือฝึกให้ว่าที่บัณฑิต
มีความเป็นนักวิชาการในสังคมอย่างสง่างาม และเป็นการควบคุมคุณภาพของผลงานวิจัยไปพร้อมกันด้วย 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นผู้จัด โดยทั่วไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
หลายๆ หน่วยงานจะมีกิจกรรมน าเสนอผลงานวิจัยในวาระส าคัญๆ ของหน่วยงาน หรืออาจมีวาระ
การจัดที่แน่นอน เช่น การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสนับสนุนโดยที่
ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีทั้ง
การน าเสนอบนเวที ผลงานที่น าเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่เพ่ืองานนั้นเป็น
กรณีเฉพาะ 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านการน าเสนอ
ทางวาจา (Oral Presentation) หมายถึง การที่ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้เสนอผลงานต่อหน้าผู้เข้าร่วม
ประชุมด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการต่างๆ เป็นงานที่ผู้วิจัยต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมทั้งด้านความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความลึกซ้ึงในสาระที่จะน าเสนอ และต้องมีทักษะของการน าเสนอ โดยผู้วิจัยจะต้อง
เตรียมเอกสารในการน าเสนอเอง ซึ่งการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จ และในการ
น าเสนอที่มีประสิทธิภาพนั้นจะพิจารณาจากความสามารถของการใช้เทคนิค วิธีการสื่อสารที่ท าให้
ผู้ฟังสนใจและเข้าใจในเรื่องที่ผู้วิจัยน าเสนอภายในระยะเวลาที่ก าหนดประมาณ 15-20 นาที และเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามได้ 

2.1ขั้นตอนการน าเสนองานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านการน าเสนอทางวาจา1 
การน าเสนอผลงานด้วยสาระด้านการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ 

รูปแบบเอกสาร/ ผลงานวิจัยส าหรับการน าเสนอด้วยวาจา และแนวทางการเตรียมเอกสาร/ ผลงานใช้
ประกอบการเสนอผลงาน ดังนี้ (บัญชา  จ าปารักษ์, 2555: 130-132)  

2.1 รูปแบบของผลงานวิจัยส าหรับการน าเสนอด้วยวาจา สิ่งที่นักวิจัยต้องเตรียมในการ
น าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา คือ  

2.1.1 รายงานวิจัยในรูปบทความวิจัยที่มีความยาวและรูปแบบการพิมพ์ตาม
ข้อก าหนดของการประชุมทางวิชาการ 

2.1.2 สไลด์ หรือ Power Point ส าหรับใช้ประกอบการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา  
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2.1.3 ส าเนาเอกสารของสไลด์ หรือ Power Point ตามข้อ 2.1.2 เนื่องจาก
ผลงานวิจัยที่นักวิจัยต้องเตรียมในรูปบทความวิจัย มีรูปแบบเหมือนกับบทความวิจัยที่นักวิจัยน าไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ผู้เขียนจะกล่าวถึงในตอนที่ 2 ส่วนในตอนนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะ
รูปแบบของสไลด์ประกอบการเสนอผลงานวิจัย ดังนี้ 

2.1.3.1 สไลด์ ประกอบการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ในช่วงระยะเวลา
ประมาณ 15-20 นาที ควรมีจ านวนสไลด์ประมาณ 6-8 แผ่น ดังนั้นนักวิจัยต้องตัดสินใจว่าจะเลือก
เนื้อหาสาระจากผลงานวิจัยมาน าเสนอ โดยทั่วไปสไลด์ผลงานวิจัยที่ ใช้ประกอบการน าเสนอ
ผลงานวิจัยเชิงปริมาณด้วยวาจาควรประกอบด้วยสไลด์ 7 แผ่น ดังนี้  

1) ชื่อผลงานและชื่อนักวิจัย 
2) ปัญหาวิจัยและความส าคัญ/ประโยชน์ของผลงานวิจัย 
3) ความเก่ียวข้องระหว่างงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4) กรอบแนวคิดรวมทั้งสมมติฐานวิจัย   
5) แบบแผนวิจัย ตัวแปร เครื่องมือวัด คุณภาพ การรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูล 
6) ผลการวิจัยที่ส าคัญ 

2.1.3.2 แนวทางการเตรียมสไลด์ประกอบการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา 
1) การวางแผน นักวิจัยต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่น าเสนอ 

ขนาดของห้องและเวที ต าแหน่งเครื่องฉาย ขนาดจอ ข้อก าหนดในการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา 
ลักษณะและจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือใช้ในการวางแผนการน าเสนอสไลด์ประกอบการน าเสนอ
ผลงานด้วยวาจา หากนักวิจัยมีข้อมูลมากเท่าไร การวางแผนเสนอสไลด์ประกอบการน าเสนอ
ผลงานวิจัยด้วยวาจายิ่งได้ผลดีมากขึ้นเท่านั้น แนวทางส าหรับการวางแผนงาน คือ การตอบค าถามว่า
จะเสนออะไร เสนออย่างไร เหตุใดจึงเลือกวิธีเสนอแบบนั้น และผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งก าหนด
ระยะเวลา ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมสไลด์ด้วย 

2) การออกแบบ นักวิจัยต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเนื้อหาสาระส่วนใด
จากรายงานวิจัยทั้งฉบับไปท าเป็นสไลด์ประกอบการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา โดยต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ของการน าเสนอผลงานวิจัยก่อน ว่าต้องการให้ผลประโยชน์อะไรต่อผู้เข้าชม หรือ
ต้องการขยายความคิด หรือต้องการเสนอนวัตกรรมใด เพราะวัตถุประสงค์ที่ต่างกันท าให้การเตรียม
สไลด์ประกอบการน าเสนอผลงานวิจัยแตกต่างกันด้วย เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์แล้วจึงตัดสินใจ
เกี่ยวกับรูปแบบของสไลด์ 

3) เลือก Template ที่ เหมาะสมกับผู้ เข้าร่วมประชุม สไลด์ทาง
วิชาการไม่นิยมมีรูปการ์ตูน 

4) ออกแบบสไลด์ให้มีจ านวนเหมาะสม ให้มีประมาณ 6-7 แผ่น 
สไลด์จ านวน 10-12 แผ่น ถือว่ามากเกินไปส าหรับการเสนอผลการวิจัยด้วยวาจา 

5) ใช้ลูกเล่น เช่น ภาพเคลื่อนไหว สีและรูปแบบพิเศษเฉพาะบาง
สไลด์เพ่ือดึงดูดความสนใจแต่ไม่ควรใช้ทุกแผ่น เพราะจะท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบื่อ 



235 
 

 

6) ใช้สีพอเหมาะ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และใช้โทนสีไม่ขัดกัน สีพ้ืน
หลังและสีของภาพ ควรเสริมให้ภาพเด่นชัดไม่ควรใช้สีตัดกันแรงๆ แบบวันคริสต์มาส 

7) เลือกชนิด (Font) และขนาดของตัวอักษร เหมาะสมกับต าแหน่ง
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นข้อความในสไลด์ได้ชัดเจน ห้องขนาดใหญ่ต้องใช้ขนาดตัวอักษรใหญ่และ
ข้อความอาจต้องสั้นกะทัดรัดมากขึ้น ไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร เพราะท า
ให้อ่านยากกว่าปกติ พยายามอย่าใช้ชนิดตัวอักษรมากเกินกว่า 2 ชนิด  

8) นักวิจัยต้องระลึกว่าผู้เสนอผลงานคือ นักวิจัย มิใช่สไลด์โชว์ 
9) ควรมีการตรวจทานการสะกดค าในสไลด์ทุกแผ่น 
10) เตรียมไฟล์สไลด์ส ารองกรณีแผ่นแม่จานเหล็ก หรือซีดีมีปัญหา 

รวมทั้งเตรียมทางเลือกในการน าเสนอกรณีอุบัติเหตุไฟฟ้าดับ คอมพิวเตอร์หยุดท างาน 
2.1.3.3 แนวทางการเตรียมตัวเป็นผู้เสนอผลงานวิจัย การเตรียมตัวเสนอ

ผลงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอโปสเตอร์ หรือการน าเสนอด้วยวาจามี 3 ช่วง คือ ช่วงก่อน
น าเสนอ ช่วงระหว่างการน าเสนอ และช่วงหลังการน าเสนอ ดังแนวทางต่อไปนี้ 

1) ช่วงก่อนน าเสนอผลงาน นักวิจัยควรซ้อมการน าเสนอผลงานด้วย
การจับเวลาในการน าเสนอให้อยู่ในกรอบเวลาที่ก าหนด ควรฝึกท่าทางการน าเสนอหน้ากระจกเงา
หรือแก้ไขจุดบกพร่อง ฝึกการน าเสนอที่เป็นธรรมชาติมิใช่อ่านจากการบันทึกหรือสไลด์ ฝึกการสบตา
ผู้ฟังและฝึกท่าทางให้เรียบร้อยและสง่างาม นอกจากนี้นักวิจัยควรเตรียมเรื่องเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
ให้เหมาะสมกาลเทศะ หากสามารถท าได้ควรหาโอกาสไปดูสถานที่ก่อนการเสนอผลงาน และก่อนวัน
เสนอผลงานควรพักผ่อนให้เต็มที่ 

2) ช่วงน าเสนอผลงาน ควรมีสติและสร้างความม่ันใจ ปรับอารมณ์ให้
เย็นและมั่นคง ไม่เครียด และสร้างความกดดันให้ตัวเอง ไม่ควรคิดหวังผลเลิศที่เป็นไปได้ยากในการ
เสนองาน หากรู้สึกตื่นเต้นให้หายใจเข้าออกยาวๆ ช่วยให้ผ่อนคลายได้บ้าง ตลอดเวลาการน าเสนอ
ผลงาน ควรรวบรวมสมาธิจดจ่อกับผู้ฟัง พูดช้าๆ ชัดเจน อย่าพูดเร็วมากเกินไป อย่าอ่านจากข้อความ 
อาจเหลือบดูบันทึกได้ และควรสบตามองหน้าผู้ฟังเพ่ือดูการตอบสนองจากผู้ฟัง หากมีผู้ฟังแสดง
ท่าทางว่าไม่เข้าใจ ควรอธิบายเพ่ิมเติมเมื่อสิ้นสุดการน าเสนอผลงานมีการซักถาม ควรตั้งใจฟังและ
ตอบค าถามให้ตรงประเด็น หากไม่เข้าใจควรท าซ้ าอย่าเสี่ยงตอบไปคนละเรื่อง เมื่อจบการน าเสนอ
ผลงานต้องกล่าวขอบคุณ 

3) ช่วงหลังการเสนอผลงาน ควรแสดงความขอบคุณผู้ด าเนินรายการ 
ผู้ประสานงาน อาจมีผู้ฟังบางคนสนใจซักถามต่อเนื่อง ควรให้เวลาและตอบค าถามด้วยความสุภาพ 
แนวทางการเตรียมตัวเป็นผู้เสนอผลงานวิจัยที่เสนอข้างต้นนี้เป็นเพียงแนวทางกว้างๆ ผู้อ่านควรศึกษา
จากตัวอย่างจริงของผู้เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และที่ส าคัญควรหาโอกาสเสนอ
ผลงานวิจัยด้วยตนเอง การมีประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานวิจัยหลายครั้งจะช่วยให้สามารถ
ปรับปรุงการน าเสนอผลงานในระดับมืออาชีพได้ไม่ยากนัก 
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การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านโปสเตอร์ 
 .1ความหมายของการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านโปสเตอร์ 

วสันต์ ทองไทย (ม.ป.ป.: 12) กล่าวว่า การน าเสนอผลงานโดยการจัดแสดงโปสเตอร์ 
(Poster Session) การน าเสนอโดยวิธีนี้อาจใช้ร่วมกับการน าเสนอแบบบรรยายหรืออภิปรายร่วมด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีมีผลงานวิจัยที่เสนอในการประชุมสัมมนาครั้งละจ านวนมาก จนไม่สะดวก
ในการจัดการให้น าเสนอได้ทั้งหมดตามเวลาที่มีจ ากัด หรือบางกรณีผู้วิจัยมีความประสงค์จะจัดแสดง
ผลงานวิจัยเพราะมุ่งหวังให้ผู้ชมได้ใช้เวลาอ่าน และดูสิ่งที่จัดแสดงประกอบไว้อย่างละเอียดตามความ
สมัครใจโดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา 

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543: 232) กล่าวว่า การน าเสนอผลงานโดยการจัดแสดง การ
น าเสนอโดยวิธีนี้อาจใช้ร่วมกับการน าเสนอโดยการบรรยายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่มีผลงานวิจัย
ที่จะเสนอในการประชุมสัมมนาครั้งนั้นๆ จ านวนมาก จนไม่สะดวกในการจัดการให้น าเสนอได้ทั้งหมด
ตามเวลาที่มีจ ากัด หรือบางกรณีผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะ จัดแสดงผลงานวิจัย พร้อมมุ่งหวังให้ผู้ชม
ได้ใช้เวลาอ่านและดูสิ่งที่จัดแสดงประกอบไว้อย่างละเอียดตามความสมัครใจโดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา 

สิน พันธุ์พินิจ (2547: 393) ได้กล่าวว่า การจัดนิทรรศการ โดยทั่วไปแล้วการจัดงาน
ประชุมสัมมนาทางวิชาการมักจะมีงานนิทรรศการควบคู่กันเสมอ บางหน่วยงานอาจจัดเป็นงาน
นิทรรศการที่มีขนาดไม่ใหญ่โตมาก แต่บางแห่งอาจจะเป็นงานนิทรรศการขนาดใหญ่ มีคนชมงานมาก 
ที่เรียกว่างานมหกรรม การเผยแพร่ผลการวิจัยในงานนิทรรศการอาจน าเสนอด้วยแผนภาพ แผนภูมิ 
หรือแบบจ าลอง พร้อมกับจัดนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยไว้เพ่ืออธิบายเพ่ิมเติมหรือตอบข้อซักถามของผู้เข้าชม 

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546: 168) กล่าวว่า การน าเสนอผลงานโดยการจัดแสดง (Poster Session) 
ในวาระและโอกาสต่างๆ การน าเสนอโดยวิธีนี้อาจจะใช้ร่วมกับการน าเสนอในสองวิธีแรกที่กล่าวมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีผลงานวิจัยที่จะน าเสนอในที่ประชุมสัมมนาครั้งนั้นมีจ านวนมาก ท าให้ไม่
สามารถน าเสนอได้หมดตามเวลาที่ก าหนด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจัดผลงานโดยการแสดงให้ผู้ชมได้อ่าน และ
ดูสิ่งที่จัดแสดงประกอบอย่างละเอียดตามความสมัครใจของผู้รับชม โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา 

บัญชา จ าปารักษ์ (2555: 128) กล่าวว่า โปสเตอร์เป็นสื่อประเภทไม่มีการเคลื่อนไหว ส าหรับ
การน าเสนอ “สาร” ท าด้วยกระดาษแข็งหรือไม้ ส าหรับติดตั้งข้อเขียนสรุป บทคัดย่อ ภาพ แผนภูมิ
ประกอบสารที่น าเสนอ มีขนาดประมาณ 1×50 ตารางเมตร การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์
แตกต่างจากการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาตรงที่การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์นั้น นักวิจัย
ให้โปสเตอร์ท าหน้าที่บอกเรื่องราวของผลงานวิจัย นักวิจัยมีหน้าที่ต้องรออยู่ใกล้ๆ โปสเตอร์และคอย
ตอบค าถามหรือให้ค าอธิบายเพิ่มเติมแก่ผู้ชม  

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านโปสเตอร์
(Poster Presentation) หมายถึง การน าเสนอผ่านโปสเตอร์ที่ใช้เป็นสื่อไม่มีการเคลื่อนไหวส าหรับ
การน าเสนอ โดยการจัดท าเป็นโปสเตอร์ที่มีขนาดตามที่ประชุมวิชาการแต่ละหน่วยงานที่จัดก าหนด  
สามารถน าเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อาจให้มีรูปถ่ายของผู้น าเสนองานติดที่มุมบน
ด้านขวาในโปสเตอร์ด้วย เนื้อหาในโปสเตอร์ควรสรุปเนื้องานวิจัยอย่างย่อ ซึ่งประกอบด้วย บทคัดย่อ 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย สรุป ข้อเสนอแนะ และผู้วิจัยควรค่อยอยู่
ใกล้ๆ กับโปสเตอร์เมื่อผู้สนใจเกิดข้อสงสัยจะได้คอยตอบค าถามหรืออธิบายเพิ่มเติม 
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2.1ขั้นตอนการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านโปสเตอร์ 1ในสาระด้านการ
น าเสนอผลงานวิจัยในรูปโปสเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ รูปแบบโปสเตอร์ผลงานวิจัย และแนว
ทางการเตรียมโปสเตอร์ผลงานวิจัย ดังนี้ (บัญชา  จ าปารักษ์, 2555: 128-129) 

2.1 รูปแบบโปสเตอร์ผลงานวิจัย 1รูปแบบโปสเตอร์ผลงานวิจัย ที่นักวิจัยน าเสนอ
ผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ มีองค์ประกอบ 5 ส่วนดังนี้ 

2.1.1 ชื่อเรื่อง (Title)1ชื่อเรื่องงานวิจัยเป็นข้อความระบุวัตถุประสงค์หลักของการ
วิจัย ตัวแปรในการวิจัยและบริบทของงานวิจัยในกรณีงานวิจัยเชิงปริมาณและเป็นวลีสั้นๆ ที่ระบุ
วัตถุประสงค์หลักและประเด็นวิจัยหลักโดยมีการเล่นค าสัมผัสได้ในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ  

2.1.2 บทคัดย่อ (Summary) บทคัดย่อนี้เป็นเนื้อหาสาระสรุปของงานวิจัย โดยนิยม
เขียนเพียง 3 ประโยค คือ วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย เพ่ือให้ผู้อ่านเห็น
ภาพรวมของงานวิจัยทังเรื่อง 

2.1.3 บทน าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Introduction and Related Literature) บท
น าและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย เป็นข้อความที่อธิบายถึงความเป็นมาของปัญหาวิจัย 
ความส าคัญของงานวิจัย ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักวิจัยสังเคราะห์สรุปสร้างเป็นกรอบ
แนวคิด และสมมติฐานวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยต้องพิจารณาคัดสรรเฉพาะส่วนที่ส าคัญที่สุดไปจัดท า
โปสเตอร์และออกแบบให้น่าสนใจด้วย 

2.1.4 วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods)1สาระสรุปเกี่ยวกับวิธีด าเนินการ
วิจัย กรณีการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วยสาระเรื่องประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและ
เครื่องมือวิจัย วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยสาระเรื่อง 
การบรรยายสนาม (Eld) ที่ศึกษา การเลือกและลักษณะของกรณี (Case) ที่ศึกษา ขอบข่ายของข้อมูล 
วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1.5 ผลการวิจัย (Research Results)1ผลการวิจัยเป็นการเสนอสาระส่วนที่เป็น
สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการ
วิจัยต่อไป 

2.2 แนวทางการเตรียมโปสเตอร์ผลงานวิจัย การเตรียมตัวโปสเตอร์ผลงานวิจัยมีแนวทาง
ในการด าเนินงานโดยสรุปได้ดังนี้ 

2.2.1 การวางแผน นักวิจัยต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่น าเสนอโปสเตอร์ ขนาด
ของโปสเตอร์ ข้อก าหนดในการน าเสนอโปสเตอร์ ลักษณะและจ านวนผู้เข้าชมโปสเตอร์ เพ่ือใช้ในการ
วางแผนการน าเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย หากนักวิจัยมีข้อมูลมากเท่าไร การท าแผนเสนอโปสเตอร์
ผลงานวิจัยยิ่งได้ผลดีมากขึ้นเท่านั้น แนวทางส าหรับการวางแผนงาน คือ การตอบค าถามว่าจะ
น าเสนออะไร เสนออย่างไร เหตุใดจึงเลือกวิธีเสนอแบบนั้น และผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งก าหนด
ระยะเวลา ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมโปสเตอร์ด้วย 

2.2.2 การออกแบบโปสเตอร์ นักวิจัยต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเนื้อหาสาระส่วนใดจาก
รายงานการวิจัยทั้งฉบับไปจัดท าเป็นโปสเตอร์ผลงานวิจัย โดยต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการเสนอ
โปสเตอร์ผลงานวิจัยก่อน ว่าต้องการให้เกิดผลประโยชน์อะไรต่อผู้เข้าชม หรือต้องการขายความคิด 
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หรือต้องการเสนอนวัตกรรม เพราะวัตถุประสงค์ที่ต่างกันท าให้แนวการเตรียมโปสเตอร์แตกต่างกัน
ด้วย เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์แล้วจึงตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของโปสเตอร์ ซึ่งมีหลักการดังนี้ 

2.2.2.1 เสนอเนื้อหาสาระแบบเรียบง่าย สั้น ชัดเจน เต็มพ้ืนที่โปสเตอร์ 
2.2.2.2 ใช้ภาพและแผนภูมิประกอบ เพราะภาพและแผนภูมิสื่อความหมาย

ได้ดีกว่าข้อความ 
2.2.2.3 ใช้สีพอเหมาะไม่มากไม่น้อยเกินไป และใช้โทนสีไม่ขัดกัน สีพ้ืนหลัง

และสีของภาพควรเสริมให้ภาพเด่นชัด 
2.2.2.4 เลือกชนิด (Font) และขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับต าแหน่งที่ผู้

เข้าชมโปสเตอร์เห็นชัดเจน ไม่ควรใช้อักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร เพราะท าให้
อ่านยากกว่าปกติ และพยายามอย่าใช้ชนิดตัวอักษรมากเกินกว่าสองชนิดในโปสเตอร์ หากต้องการ
เน้นค าหรือข้อความให้ใช้อักษรตัวหนา แต่อย่าเปลี่ยนชนิดของตัวอักษร ควรใช้สัญลักษณ์น้อยที่สุด 
ควรใช้หลักความคงเส้นคงวา และที่ส าคัญที่สุดคือ การพิสูจน์อักษร อย่าให้มีค าผิด หากจ าเป็นควร
ขอให้เพ่ือนๆ ช่วยในการตรวจสอบการพิมพ์ผิด 

2.2.2.5 ควรเตรียมสาระของผลงานวิจัยเป็นส่วนๆ ลงในกระดาษขนาด A4 
แล้วออกแบบการติดผลงานวิจัยแต่ละส่วนลงบนโปสเตอร์ ให้มีลักษณะเป็นการเล่าเรื่อง (Story Telling) 

2.2.2.6 ควรมีการตรวจทานโปสเตอร์ผลงานวิจัยหลายๆ  รอบ ก่อนการ
จัดพิมพ์เป็นโปสเตอร์ที่ใช้จริง 

 
การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ 

 .1ความหมายของการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยตีพิมพ์บทความในวารสาร
ทางวิชาการ 

วสันต์ ทองไทย (ม.ป.ป.: 11) กล่าวว่า บทความวิจัย (Research Article) หรือเอกสาร
วิจัย (Research Paper) เป็นเอกสารทางวิชาการ (Academic Paper) ประเภทหนึ่ งที่นักวิจัย
น าเสนอรายงานการวิจัยของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการต่างๆ 
บทความวิจัยจัดว่าเป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัย (Research Report) 
กล่าวคือ มีสาระ และรูปแบบการน าเสนอคล้ายคลึงกัน แต่มีลักษณะต่างกันที่ส าคัญ 3 ประการคือ 

1. บทความเป็นเอกสารทางวิชาการที่นักวิจัยเขียนขึ้นในรูปบทความวิชาการ (Academic 
Article) เพ่ือน าเสนอข้อค้นพบเชิงประจักษ์ หรือนวัตกรรมที่เป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
จากวารสารมีจ านวนหน้าที่จ ากัด และการประชุมทางวิชาการมีเวลาจ ากัด บทความวิจัยจึงมีความยาว
จ ากัด มีจ านวนหน้าน้อยกว่ารายงานวิจัยโดยทั่วไป 

2. บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ์ มากกว่ารายงานการวิจัย 
เพราะในระหว่างด าเนินการวิจัย นักวิจัยอาจตัดตอนผลจากการวิจัยน าร่อง หรือผลงานวิจัยบางส่วน
น าเสนอเป็นบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดได้ 

3. คุณภาพของบทความวิจัยค่อนข้างเป็นมาตรฐานมากกว่ารายงานการวิจัยโดยทั่วไป 
เพราะการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารนั้นต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาสาระและรูปแบบให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร โดยทั่วไปบทความวิจัยเรื่องหนึ่งจะมีประมาณ 10 หน้า
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กระดาษพิมพ์ ประกอบด้วยส่วนส าคัญคือชื่อเรื่อง ชื่อผู้ เขียน บทคัดย่อ บทน าซึ่งเน้นเฉพาะ
ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) และระโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย บทสรุป ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมเฉพาะที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น 

สิน พันธุ์พินิจ (2547: 393) กล่าวว่า วารสารทางวิชาการนั้นหน่วยงานบางแห่งจะมี
วารสารทางวิชาการของตนเอง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารทาง
วิชาการของบางมหาวิทยาลัยมีทั้ งฉบับภาษาไทย ส าหรับเผยแพร่ภายในประเทศและฉบับ
ภาษาอังกฤษส าหรับเผยแพร่ไปยังต่างประเทศด้วย ดังนั้นนักวิจัยจะต้องพิจารณาว่าจะเลือกเผยแพร่
ผลการวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 

บัญชา จ าปารักษ์ (2555: 132) กล่าวว่า บทความวิจัยมีเนื้อหาสาระแบบเกี่ยวกับรายงาน
วิจัยทั่วไป แต่ลักษณะของเนื้อหาสาระมีความกระชับรัดกุม (terse) มีแบบฉบับที่ให้สารสนเทศ 
(Information Style) และมีมาตรฐานเฉพาะเจาะจง (Particular Standard) สูงกว่าลักษณะของ
เนื้อหาสาระในรายงานการวิจัยทั่วไป เนื่องจากการน าเสนอบทความวิจัยมีความจ ากัดของจ านวนหน้า
ในวารสาร และมีความจ ากัดตามเวลาในการน าเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ 

ไพศาล วรค า (2561: 393) กล่าวว่า การรายงานการวิจัยที่เรียบเรียงขึ้นในลักษณะของ
บทความสั้น กะทัดรัด ชัดเจน แต่มีเนื้อหาสาระครบถ้วน เพ่ือเสนอผลงานที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย 
และส่งลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ซึ่งจะก าหนดความยาวของเนื้อหา และรูปแบบการเขียน   

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยตีพิมพ์บทความใน
วารสารทางวิชาการ หมายถึง บทความวิจัยเป็นบทความทางวิชาการประเภทหนึ่ง ซึ่งเขียนขึ้นจาก
ผลงานการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ มีการก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มี
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยที่สามารถให้ข้อมูลค าตอบอัน
น าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการน าวิชาการนั้นมาประยุกต์ใช้ มีโครงสร้างและเนื้อความ
เหมือนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมุ่งเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ค้นพบ บทความวิจัยมักจะเขียนขึ้นเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยให้กว้างขวาง เกิดประโยชน์ และความก้าวหน้าในวงวิชาการทาง
การศึกษาปฐมวัย และวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย 

2.1ขั้นตอนการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ในสาระด้านการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปโปสเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ การน าเสนอ

ผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการ และแนวทางการเขียนบทความวิจัย ดังนี้ 
(บัญชา จ าปารักษ์, 2555: 132-134; ไพศาล วรค า, 2561: 393-394) 

2.1 การน าเสนอผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
2.1.1 บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อเป็นเนื้อหาสาระส่วนที่น าเสนอวัตถุประสงค์

การวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัยโดยสรุป เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของงานวิจัยในเรื่องเนื้อหาสาระ 
ซึ่งส่วนนี้เป็นข้อความที่มีค าส าคัญ (Keyword) ทั้งหมดในบทความวิจัย เพ่ือเป็นข้อความสั้น กะทัดรัด 
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2.1.2 ส่วนน า (Introduction) เนื้อหาสาระในส่วนน า โครงบทความวิจัยประกอบ 
ด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นการบรรยายให้ผู้อ่านได้ทราบว่า บทความวิจัยนี้พัฒนามาจาก
ผลงานวิจัยที่มีมาก่อนได้มีอย่างไรบ้าง และน ามาสู่ปัญหาวิจัยอย่างไร การเขียนส่วนน า นิยมเขียนใน
ลักษณะเชื่อมโยงผลงานวิจัยในอดีตโดยชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาอะไรที่จ าเป็นต้องท าวิจัยต่อและน าเข้าสู่
ปัญหาวิจัย ส่วนที่สองกล่าวถึงปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ส่วนที่สาม คือ รายงานเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยเฉพาะส่วนที่เป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่ส าคัญ ซึ่งน าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด
ส าหรับการวิจัยรวมทั้งสมมุติฐานการวิจัย ส่วนที่สี่เป็นรายงานระบุเหตุผลพร้อมเอกสารอ้างอิงในการ
เลือกวิธีด าเนินการวิจัยที่ใช้ในบทความนี้ เพ่ือเตรียมผู้อ่านให้สามารถเชื่อมโยงความคิดกับเนื้อหา
สาระในส่วนต่อไป ผู้อ่านจะสังเกตได้ว่าเนื้อหาในส่วนนี้รวมส่วนที่เป็นบทน า และส่วนที่เป็นรายงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของไทยส่วนใหญ่ก าหนดให้เขียน
แยกกันเป็นคนละบท 

2.1.3 วิธีการ (Methods) เนื้อหาสาระในส่วนวิธีการ เป็นการให้รายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย ถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย การบรรยายลักษณะของ
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ความสมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง นิยามตัวแปร 
เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และข้อสังเกตที่ส าคัญ
เกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณลักษณะ ประกอบด้วย การบรรยายสนาม (eld) ที่
ศึกษา การเลือกและลักษณะของกรณี (Case) ที่ศึกษา ขอบข่ายของข้อมูลวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Results) เนื้อหาสาระในส่วนผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเริ่มต้นด้วยการบรรยายว่า ผู้วิจัยจะเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร จากนั้นจึงเป็น
การน าเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งการตีความในส่วนนี้มีการน าเสนอตารางและภาพประกอบเท่าที่
จ าเป็น ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ที่ส าคัญในตารางหรือภาพต้องมีการบรรยายในส่วนที่เป็นข้อความด้วย 
มิใช่การแสดงตารางหรือรูปภาพแต่ขาดการบรรยาย 

2.1.5 การอภิปราย/ หรือการสรุป (Discussion and/or Conclusion) บทความ
วิจัยในส่วนการอธิบายและ/หรือการสรุป เป็นการบรรยายสรุปข้อค้นพบที่ ได้จากการวิจัย
ประกอบการอธิบายว่าข้อค้นพบมีความขัดแย้ง/สอดคล้องกับสมมุติฐานวิจัย และผลงานวิจัยในอดีต
หรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นในตอนสุดท้ายเป็นการอธิบายข้อจ ากัดหรือข้อบกพร่อง 
ข้อดีเด่น ซึ่งน าไปสู่ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

2.1.6 ส่วนอ้างอิงและภาคผนวก (References and Appendix)1เนื้อหาสาระใน
บทความวิจัยส่วนสุดท้ายได้แก่ ส่วนอ้างอิงและภาคผนวก ส่วนอ้างอิงประกอบด้วย บรรณานุกรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนบันทึกหรือหมายเหตุของผู้วิจัย ส่วนที่เป็นภาคผนวก คือ ส่วนที่ผู้วิจัยน าเสนอสาระ
ที่ผู้อ่านควรได้รับรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่น าเสนอในบทความ เช่น ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย เป็นต้น 
เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาสาระในบทความวิจัยกับรายงานวิจัยโดยทั่วไป จะเห็นได้ว่าความจ ากัดของ
เนื้อหาที่ในวารสารท าให้เนื้อหาสาระในบทความวิจัยมีขนาดสั้น กะทัดรัดมากกว่ารายงานวิจัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาสาระในส่วนน าของบทความวิจัยจะสั้นและรัดกุมมาก เพราะบทน า และบท
ที่สองเกี่ยวกับรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในรายงานวิจัยนั้นถูกหลอมรวมเป็นส่วนน าของ
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บทความวิจัย นอกจากนี้เนื้อหาสาระในส่วนน าของบทความวิจัยยังเน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จาก
งานวิจัยในอดีตกับบทความวิจัย ดังจะเห็นได้จากบทความวิจัยส่วนใหญ่ที่ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล จะเริ่มส่วนน าด้วยการอ้างอิงผลการวิจัยในอดีตว่ามีส่วนท าให้เกิดบทความวิจัยนี้ได้
อย่างไรทั้งสิ้น ส าหรับเนื้อหาสาระในส่วนอ่ืนๆ แม้จะไม่แตกต่างจากรายงานการวิจัย แต่สาระใน
บทความวิจัยมีข้อความสั้น กะทัดรัดมากกว่าในรายงานวิจัย 

2.2 แนวทางการเขียนบทความวิจัย การเขียนบทความวิจัยมีแนวทางการเขียนไม่แตกต่าง
จากการเขียนเอกสารวิชาการอื่นๆ นักวิจัยจะเขียนบทความวิจัยได้ดีก็ต่อเมื่อได้ท างานวิจัยที่มีคุณภาพ
ดีประการหนึ่ง และเมื่อนักวิจัยตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิจัย แล้วมุ่งหมายเขียน
บทความวิจัยให้สัมฤทธิ์วัตถุประสงค์นั้นโดยมีรูปแบบการเขียนหรือการพิมพ์ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ 
ในที่นี้ผู้เขียนจะไม่กล่าวถึงแนวทางการด าเนินการวิจัย แต่จะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางการเรียบเรียง
และน าเสนอรายงานวิจัยในรูปบทความวิจัยเท่านั้นซึ่งโดยทั่วไปมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

2.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนบทความวิจัย นักวิจัยต้องก าหนด
จุดมุ่งหมายว่าจะเขียนบทความวิจัยเพ่ือพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการประชุมระดับใด ระดับชาติ 
หรือระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ ผู้อ่านบทความวิจัยเป็นใคร ทั้งนี้เพ่ือจะได้วางแนวทางการ
เขียนบทความวิจัยให้เหมาะสม 

2.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การวางโครงร่าง (Outline) และการเขียนบทความวิจัยฉบับร่าง 
นักวิจัยผู้เขียนบทความต้องมีความเข้าใจกระจ่างแจ้งในรายงานที่จะน ามาเขียนเป็นอย่างดี และรอบรู้
รูปแบบการเขียนบทความวิจัยจึงจะสามารถเขียนบทความวิจัยได้ดี เมื่อได้วางโครงร่างบทความวิจัย
แล้ว นักวิจัยควรจัดล าดับความคิด และเรียบเรียงเนื้อหาสาระเขียนเป็นฉบับร่าง จากนั้นทิ้งไว้ 1 -2 
สัปดาห์ จึงน ามาอ่านเพ่ือปรับปรุงลีลาและภาษา ตลอดจนแบบการเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของ
บทความวิจัย หลักการในการเขียนบทความวิจัยเป็นหลักการเดียวกับการเขียนเอกสารวิชาการ
โดยทั่วไป ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 

2.2.2.1 การเสนอเนื้อหา ควรน าเสนอสาระส าคัญจากงานวิจัยอย่าง
ตรงไปตรงมา ชัดเจน ถูกต้องและสมบูรณ์จนผู้อ่านสามารถท าวิจัยในลักษณะเดียวกันได้ 

2.2.2.2 การใช้ภาษา ควรใช้ภาษาทางการที่เป็นมาตรฐาน มีความเหมาะสม
กับผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการ และใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษา 

2.2.2.3 การล าดับเนื้อหา ควรจัดล าดับเป็นไปตามหลักการวิจัย มีความ
ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนถึงการสรุป และอภิปรายผลการวิจัย แต่ละย่อหน้ามีประโยคส าคัญ และมีความ
เชื่อมโยงถึงกัน เนื้อหาในแต่ละย่อหน้ามีการล าดับความต่อเนื่องราบรื่นตามหลักการเขียนย่อหน้า 

2.2.2.4 การใช้ค าศัพท์ ควรใช้ค าศัพท์ทางวิชาการ เลือกค าศัพท์ที่มีการ
บัญญัติศัพท์ เป็นทางการ หรือค าศัพท์ที่ ได้รับรองใช้กันแพร่หลาย ถ้าเป็นค าศัพท์ ใหม่จาก
ภาษาต่างประเทศควรมีวงเล็บก ากับ หรือมีเชิงอรรถอธิบายความหมาย เมื่อเลือกใช้ค าศัพท์ใดควรใช้
ค านั้นตลอดบทความวิจัย 

2.2.2.5 การเขียนประโยค การเขียนแต่ละประโยคควรเขียนเป็นประโยค
สมบูรณ์ และพยายามใช้ประโยคสั้นหลีกเลี่ยงประโยคซ้อน ควรระมัดระวังใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้
ถูกต้องทุกประโยค 
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2.2.3 ขั้นตอนที่ 3 การให้ผู้รู้ช่วยอ่านและวิพากษ์วิจารณ์ โดยทั่วไปนักวิจัยมืออาชีพ
จะให้เพ่ือนร่วมอาชีพที่เป็นผู้ช่วยอ่านและวิพากษ์วิจารณ์บทความวิจัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
แก้ไขปรับปรุง นักวิจัยมืออาชีพนิยมเสนอบทความวิจัยฉบับร่างใน Forum เพ่ือขอรับข้อคิดเห็นน ามา
ปรับปรุงก่อนน าส่งพิมพ์เผยแพร่ 

2.3 ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI การประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการไทย ส าหรับคณาจารย์ที่ต้องการน าเสนอบทความลงในวารสารวิชาการที่มีความ
น่าเชื่อถือนั่นคือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: ศูนย์ TCI หรือชื่อเต็มว่า “Thai-Journal Citation 
Index Centre” จัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นข้อมูลการตี พิมพ์ ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และข้อมูลการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย รวมทั้ งรายงานดัชนีชี้ วัดคุณภาพ
วารสารวิชาการไทย โดยค านวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มี
อยู่ในฐานข้อมูล TCI เรียกว่า “TCI Impact Factors” ทั้งวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบทความทุกบทความต้องมี
การควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เท่านั้น การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย 
และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยน าไปสู่การยกระดับผลงานวิจัย
ไทยในเวทีนานาชาติ โดยมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ วารสารกลุ่ม 1 วารสารกลุ่ม 2 และ
วารสารกลุ่ม 3 ดังตัวอย่างตารางที่ 10.1 ดังนี้ (ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย, 2561: 1-8) 
ตารางที 1 0.  ตัวอย่างรายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2) 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารกลุ่มนี้เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI 
(จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI  
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ที่มา: ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (2561: 1-8) 
 

บทสรุป 
ผลงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเป็นข้อมูลส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ข้ึน

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิง
วิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวางและเป็นที่ยอมรับส าหรับสถาบันการศึกษานั้น จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการ
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รับรองคุณภาพของผลงานที่จะเผยแพร่เพ่ือให้ได้รับการยอมรับ ดังนั้นการขับเคลื่อนให้งานวิจัย
สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชนจึงมีความส าคัญมาก และเพ่ือให้วงการวิชาการทางศึกษาปฐมวัยเป็นที่
รู้จักกันแพร่หลาย เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนที่จะน า
งานวิจัยไปต่อยอดได้ การเผยแพร่เอกสารและงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อวงการ
วิชาการทางการศึกษาเป็นอย่างมาก 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
1. ความหมายของการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยคืออะไร จงอธิบาย 
2. ความส าคัญของการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยคืออะไร จงอธิบาย 
3. ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาดังต่อไปนี้ อธิบายมาพอสังเขป 

3.1 การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านการน าเสนอทางวาจา 
3.2 การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยผ่านโปสเตอร์ 
3.3 การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ 

4. นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเผยแพร่งานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย เพราะ
อะไรจงอธิบาย 

5. หากนักศึกษาต้องการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย นักศึกษาคิดว่าจะน าเสนอใน
รูปแบบใด เพราะเหตุใด จงอธิบาย 
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ตารางแจกแจงแบบ1t 
 

Level of Significance for one-tailed test 
 .10 .05 .025 .01 .005 .0005 

Level of Significance for two-tailed test 
df .20 .10 .05 .02 .01 .001 
1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619 

2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 31.598 

3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 12.941 

4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610 

5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.859 

6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959 

7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 5.405 

8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041 

9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781 

10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587 

11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437 

12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318 

13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221 

14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140 

15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073 

16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015 

17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965 

18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922 

19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883 

20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850 

21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819 

22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792 

23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.767 

24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745 

25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725 

26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707 

27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.690 

28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674 

29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.659 

30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646 
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ตารางแจกแจงแบบ1t1(ต่อ) 
 

Level of Significance for one-tailed test 
 .10 .05 .025 .01 .005 .0005 

Level of Significance for two-tailed test 
df .20 .10 .05 .02 .01 .001 
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.551 

60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.460 

120 1.289 1.658 1.930 2.358 2.617 3.373 

  1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.291 

 
ที มา: Fisher, R.A. and Yates, F. (1963). Statistical Tables for Biological,  Agrictural, and 
 Medical Research. ( th6 ed.), New York: Hafner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางแจกแจงแบบ1 F 

 
 
 
 

1111111111111111111111111111111111111111111111111110 11   11111111111111111111111111  F 
 
ค่าวิกฤติส าหรับนัยส าคัญที ระดับ1.051( α =1.05) 
 

 1df  1df =ระดับขั้นความเสรีของตัวเศษ 

2df
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 

ระ
ดับ

ขั้น
เสร

ีขอ
งต

ัวส
่วน

 

1 161.4 199.5 215.8 224.8 230.0 233.8 236.5 238.6 240.1 242.1 245.2 248.2 248.9 250.5 250.8 252.6 
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.43 19.44 19.46 19.47 19.48 19.48 
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.70 8.66 8.63 8.62 8.59 8.58 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.86 5.80 5.77 5.75 5.72 5.70 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.62 4.56 4.52 4.50 4.46 4.44 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 3.94 3.87 3.83 3.81 3.77 3.75 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.51 3.44 3.40 3.38 3.34 3.32 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.22 3.15 3.11 3.08 3.04 3.02 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 33.7 3.29 3.23 3.18 3.14 3.01 2.94 2.89 2.86 2.83 2.80 

 
 



 

 

 

ตารางแจกแจงแบบ1F1(ต่อ) 
 
 1df  1df =ระดับขั้นความเสรีของตัวเศษ 

2df   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 

ระ
ดับ

ขั้น
เสร

ีขอ
งต

ัวส
่วน

 

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.85 2.77 2.73 2.70 2.66 2.64 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.72 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.62 2.54 2.50 2.47 2.43 2.40 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.53 2.46 2.41 2.38 2.27 2.31 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.46 2.39 2.34 2.31 2.20 2.24 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.40 2.33 2.28 2.25 2.15 2.18 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.35 2.28 2.23 2.19 2.10 2.12 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.31 2.23 2.18 2.15 2.06 2.08 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.27 2.19 2.14 2.11 2.03 2.04 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.23 2.12 2.11 2.07 1.99 2.00 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.20 1.07 2.07 2.04 1.94 1.97 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.15 2.03 2.02 1.98 1.89 1.91 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.11 1.99 1.97 1.94 1.85 1.86 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.07 1.96 1.94 1.90 1.82 1.82 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.04 2.93 1.91 1.87 1.79 1.79 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.01 2.84 1.88 1.84 1.69 1.76 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 1.92 1.78 1.78 1.74 1.63 1.66 

 
 
 



 

 

 

ตารางแจกแจงแบบ1F1(ต่อ) 
 
 1df  1df =ระดับขั้นความเสรีของตัวเศษ 

2df   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 

ระ
ดับ

ขั้น
เสร

ีขอ
งต

ัวส
่วน

 50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.45 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.87 1.75 1.73 1.69 1.59 1.60 

60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.42 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.84 1.66 1.69 1.65 1.50 1.56 

120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.18 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.75 1.62 1.60 1.55 1.46 1.46 

200 3.89 3.04 2.65 2.42 2.14 2.14 2.06 1.98 1.93 1.88 1.72 1.59 1.56 1.52 1.42 1.41 

500 3.86 3.01 2.62 2.39 2.12 2.12 2.03 1.96 1.90 1.85 1.69 1.58 1.53 1.48 1.41 1.38 
1000 3.85 3.01 2.61 2.38 2.22 2.11 2.02 1.95 1.89 1.84 1.68 1.58 .52 1.47 1.41 1.36 

 
ที มา: Howell, David C. (1989). Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences. ( nd2 ed.), Boston: PWS-Kent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางแจกแจงแบบ1F1 
 
ค่าวิกฤติส าหรับนัยส าคัญที ระดับ1.0 1( α =1.0 ) 
 1df  1df =ระดับขั้นความเสรีของตัวเศษ 

2df   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 

ระ
ดับ

ขั้น
เสร

ีขอ
งต

ัวส
่วน

 

1 4048 4993 5377 5577 5668 5924 5992 6096 6132 6168 6079 6168 6214 6355 6168 6213 
2 98.50 99.01 99.15 99.23 99.30 99.33 99.35 99.39 99.40 99.43 99.38 99.48 99.43 99.37 99.44 99.59 
3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.34 27.23 26.87 26.69 26.58 26.51 26.41 26.36 
4 21.20 18.00 16.69 15.98 25.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55 14.20 14.02 13.91 13.84 13.75 13.69 
5 16.26 13.27 12.06 11.39 20.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 9.72 9.55 9.45 9.38 9.29 9.24 
6 13.75 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.56 7.40 7.30 7.23 7.14 7.09 
7 12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62 6.31 6.16 6.06 5.99 5.91 5.86 
8 11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 5.52 5.36 5.26 5.20 5.12 5.07 
9 10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26 4.96 4.81 4.71 4.65 4.57 4.52 

10 10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 4.56 4.41 4.31 4.25 4.17 4.12 
11 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54 4.25 4.10 4.01 3.94 3.86 3.81 
12 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 4.01 3.86 3.76 3.70 3.62 3.57 
13 9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 3.82 3.66 3.57 3.51 3.43 3.38 
14 8.86 6.51 5.56 5.04 4.69 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 3.66 3.51 3.41 3.35 3.27 3.22 
15 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.52 3.37 3.28 3.21 3.13 3.08 

 
 
 



 

 

 

ตารางแจกแจงแบบ1F1(ต่อ) 
 1df  1df =ระดับขั้นความเสรีของตัวเศษ 

2df   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 

ระ
ดับ

ขั้น
เสร

ีขอ
งต

ัวส
่วน

 

16 8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.41 3.26 3.16 3.10 3.02 2.97 
17 8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.31 3.16 3.07 3.00 2.92 2.87 
18 8.29 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.60 3.51 3.23 3.08 2.98 2.92 2.84 2.78 
19 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.15 3.00 2.91 2.84 2.76 2.71 
20 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37 3.09 2.94 2.84 2.78 2.69 2.64 
22 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 2.98 2.83 2.73 2.67 2.58 2.53 
24 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 2.89 2.74 2.64 2.58 2.49 2.44 
26 7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.18 3.09 2.81 2.66 2.57 2.50 2.42 2.36 
28 7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 3.23 3.12 3.03 2.75 2.60 2.51 2.44 2.35 2.30 
30 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98 2.70 2.55 2.45 2.39 2.30 2.25 
40 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89 2.80 2.52 2.37 2.27 2.20 2.11 2.06 
60 7.17 5.06 4.20 3.72 3.41 3.19 3.02 2.89 2.78 2.70 2.42 2.27 2.17 2.10 2.01 1.95 

120 7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63 2.35 2.20 2.10 2.03 1.94 1.88 
200 6.85 4.79 3.95 3.48 3.17 2.96 2.79 2.66 2.56 2.47 2.19 2.03 1.93 1.86 1.76 1.70 
500 6.69 4.65 3.82 3.356 3.05 2.84 2.68 2.55 2.44 2.36 2.07 1.92 1.81 1.74 1.63 1.57 

1000 6.67 4.63 3.80 3.34 3.04 2.82 2.66 2.53 2.43 2.34 2.06 1.90 1.79 1.72 1.61 1.54 

ที มา: Howell, David C. (1989). Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences. ( nd2 ed.), Boston: PWS-Kent.
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ตารางค่าวิกฤตของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน1( xyr ) 
one-tailed 

 .05 0.025 .01 .005 
two-tailed 

df=N-2 .100 .050 .020 .010 
5 0.699 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 
12 0.458 0.532 0.612 0.661 
14 0.426 0.497 0.574 0.623 
16 0.400 0.468 0.542 0.590 
18 0.378 0.444 0.516 0.561 
20 0.360 0.423 0.492 0.537 
22 0.344 0.404 0.472 0.515 
24 0.330 0.388 0.453 0.496 
26 0.317 0.374 0.437 0.479 
28 0.306 0.361 0.423 0.463 
30 0.296 0.349 0.409 0.449 
40 0.257 0.304 0.358 0.393 
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 0.302 
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 
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 

 
ดัดแปลงจาก:1Fisher, R.A. and Yates, F. (1963). Statistical Tables for Biological, 
 Agrictural, and Medical Research. ( th6 ed.), New York: Hafner. 
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