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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
รหัสวิชา PH 01306 

 

ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยในการสาธารณสุข (Research Methodology in Public Health)        
หน่วยกิต 2 (1-2-3) 

ค าอธิบายรายวิชา  
 วิชาระเบียบวิธีวิจัยในการสาธารณสุข (Research Methodology in Public Health) 
เป็นวิชาเอกบังคับ เน้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานทางการวิจัยสาธารณสุข จริยธรรมการวิจัย
รวมถึงจริยธรรมการวิจัยในคน กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ตัวแปร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล 
การเขียนเค้าโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 

จุดมุ่งหมายรายวิชา  
1. สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึน 
2. สามารถระบุเหตุผลในการด าเนินการวิจัยได้ 
3. อธิบายความหมายของปัญหาการวิจัยได้ 
4. สามารถอธิบายหลักการเขียนเค้าโครงการวิจัยได้ 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

การเรียนการสอนรายวิชานี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี เมื่อนักศึกษาเรียนจบ
บทเรียนนี้แล้วสามารถ  

1. เข้าใจและอธิบายหลักการวิจัยทางสาธารณสุขได้  
2. สร้างหัวข้อวิจัย ค าถามวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ออกแบบการวิจัย และเขียนปัญหา

การวิจัยโดยอาศัยปัญหาสาธารณสุขได้  
3. วางแผนและการบริหารจัดการงานวิจัยได้  
4. วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยได้ 

วิธีด าเนินการศึกษา 

เอกสารประกอบค าสอนเล่มนี้มีวิธีด าเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 7 บท ดังนี้คือ 
บทที่ 1 บทน า 

ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น ท าความเข้าใจในสภาพของปัญหา วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา เหตุผลในการด าเนินการวิจัย การหาความรู้ หลักการหาความรู้ ปัญหาการวิจัย 
ความหมายของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์ และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง วรรณกรรมที่

นักวิจัยควรเลือกทบทวน วิธีการทบทวนวรรณคดีที่เก่ียวข้อง หลักการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
และสรุปเป็นกรอบแนวคิด 



ซ 
 

บทที่ 3 การออกแบบการวิจัยและการวัด 
ศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สังเคราะห์องค์ความรู้จาก

การทบทวนแล้วท าความเข้าใจกับโจทย์การวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัยทั้งเชิงเนื้อหา 
เชิงพ้ืนที่ ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หน่วยวิเคราะห์ในการวิจัยแล้วน ามาออกแบบการวิธีวิจัย
และสถิติที่เหมาะสมการก าหนดตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร การสร้างเครื่องมือและการทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บข้อมูล 

บทที่ 4 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติ      
ศึกษาเกี่ยวข้องกับความหมายของสถิติ ประเภทของสถิติ ประเภทข้อมูล ระดับของ

การวัด ประชากรและตัวอย่าง ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ และการวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง 

บทที่ 5 การจัดการข้อมูล        
ศึกษาเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล การเตรียมข้อมูล การแปลงค่าข้อมูล การสร้าง

ตัวแปรใหม่ การแบ่งระดับข้อมูล การเลือกข้อมูล การเพ่ิมลดข้อมูล การรับข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลอื่น 
บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป      

ศึกษาเก่ียวข้องกับการแจกแจงความถี่และหาสถิติพื้นฐาน การหาค่าสถิติพ้ืนฐานของ
กลุ่มย่อยการหาค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง การทดสอบสถิติ
พารามิเตอร์การทดสอบสถิติไร้พารามิเตอร์ การเลือกใช้สถิติทั้งขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูงในการวิเคราะห์
ข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์ในระดับตัวแปรเดียว ระดับสองตัวแปร ระดับหลายตัวแปรและการแปล
ผล  

บทที่ 7 การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล   
ศึกษาท าความเข้าใจในน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลมาสรุปและอภิปราย

ผลการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การวิจัย ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย พิสูจน์สมมติฐานการวิจัย รวมทั้งการ
เขียนรายงานการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย รายละเอียดจะเกี่ยวกับหลักในการสรุปผลการวิจัย 
ความหมายของการอภิปรายผลการวิจัย การแปรผลการวิจัยหรือการตีความ ผลการวิจัย ระดับของ
การอภิปรายผล สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการอภิปรายผลและหลักการเขียนข้อเสนอแนะ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฌ 
 

เนื้อหาวิชา  
บทที่ 1 บทน า    6 ชั่วโมง 

เหตุผลในการด าเนินการวิจัย 
ปรากฏการณ์ทางสังคม 
วิธีการหาความรู้ 
หลักการหาความรู้ 
ปัญหาการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ค าถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) 
นิยามศัพท์ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 6 ชั่วโมง 
ประโยชน์ของการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 
วรรณกรรมที่นักวิจัยควรเลือกทบทวน 
วิธีการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 
หลักการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
สรุป  
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 3 การออกแบบการวิจัยและการวัด 6 ชั่วโมง 
แบบการวิจัย/การออกแบบการวิจัย 
จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัย 
ความแปรปรวนในการวิจัยเชิงปริมาณ 
หลักการในการควบคุมความแปรปรวนในการวิจัย 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิจัย 
วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี 
ประเภทของการออกแบบการวิจัย 
วิธีการวางแผนแบบการวิจัย 
ความเที่ยงตรงของการออกแบบการวิจัย 
การวัด 
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การหาคุณภาพเครื่องมือ 
สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ      6 ชั่วโมง 
ความหมายของสถิติ 
ประเภทของสถิติ 
ประเภทข้อมูล 
ระดับของการวัด 
ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
ระเบียบวิธีทางสถิติ 
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 5 การจัดการข้อมูล        3 ชั่วโมง  
การแปลงค่าข้อมูล 
การเพ่ิมลดข้อมูล 
การรับข้อมูลจาก Microsoft Excel File 
สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป     6 ชั่วโมง  
การแจกแจงความถี่และหาสถิติพ้ืนฐาน 
การหาค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร 
ค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลาง 
การหาค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มย่อย 
การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง 
การทดสอบสถิติพารามิเตอร์ 
สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 7  การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล     6 ชั่วโมง  
หลักในการสรุปผลการวิจัย  
ความหมายของการอภิปรายผลการวิจัย 
การแปรผลการวิจัยหรือการตีความผลการวิจัย 



ฎ 
 

ระดับของการอภิปรายผล 
สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการอภิปรายผล 
หลักการเขียนสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล 
1.1 คะแนนค้นคว้าน าเสนองาน/เขียนรายงานบทที่ 1-3    40% 
1.2 คะแนนการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล    10% 
1.3 คะแนนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์     50% 

2 การประเมินผล 
ระดับคะแนน ผลการเรียน 

80-100% A 
75-79% B+ 
70-74% B 
65-69% C+ 
60-64% C 
55-59% D+ 
50-54% D 
<50% F 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
รหัสวิชา PH 01306 

 

ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยในการสาธารณสุข (Research Methodology in Public Health)        
หน่วยกิต 2 (1-2-3) 

ค าอธิบายรายวิชา  
 วิชาระเบียบวิธีวิจัยในการสาธารณสุข (Research Methodology in Public Health) 
เป็นวิชาเอกบังคับ เน้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานทางการวิจัยสาธารณสุข จริยธรรมการวิจัย
รวมถึงจริยธรรมการวิจัยในคน กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ตัวแปร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล 
การเขียนเค้าโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 

จุดมุ่งหมายรายวิชา  
1. สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึน 
2. สามารถระบุเหตุผลในการด าเนินการวิจัยได้ 
3. อธิบายความหมายของปัญหาการวิจัยได้ 
4. สามารถอธิบายหลักการเขียนเค้าโครงการวิจัยได้ 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

การเรียนการสอนรายวิชานี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี เมื่อนักศึกษาเรียนจบ
บทเรียนนี้แล้วสามารถ  

1. เข้าใจและอธิบายหลักการวิจัยทางสาธารณสุขได้  
2. สร้างหัวข้อวิจัย ค าถามวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ออกแบบการวิจัย และเขียนปัญหา

การวิจัยโดยอาศัยปัญหาสาธารณสุขได้  
3. วางแผนและการบริหารจัดการงานวิจัยได้  
4. วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยได้ 

วิธีด าเนินการศึกษา 

เอกสารประกอบค าสอนเล่มนี้มีวิธีด าเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 7 บท ดังนี้คือ 
บทที่ 1 บทน า 

ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น ท าความเข้าใจในสภาพของปัญหา วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา เหตุผลในการด าเนินการวิจัย การหาความรู้ หลักการหาความรู้ ปัญหาการวิจัย 
ความหมายของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์ และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง วรรณกรรมที่

นักวิจัยควรเลือกทบทวน วิธีการทบทวนวรรณคดีที่เก่ียวข้อง หลักการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
และสรุปเป็นกรอบแนวคิด 
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บทที่ 3 การออกแบบการวิจัยและการวัด 
ศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สังเคราะห์องค์ความรู้จาก

การทบทวนแล้วท าความเข้าใจกับโจทย์การวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัยทั้งเชิงเนื้อหา 
เชิงพ้ืนที่ ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หน่วยวิเคราะห์ในการวิจัยแล้วน ามาออกแบบการวิธีวิจัย
และสถิติที่เหมาะสมการก าหนดตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร การสร้างเครื่องมือและการทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บข้อมูล 

บทที่ 4 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติ      
ศึกษาเกี่ยวข้องกับความหมายของสถิติ ประเภทของสถิติ ประเภทข้อมูล ระดับของ

การวัด ประชากรและตัวอย่าง ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ และการวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง 

บทที่ 5 การจัดการข้อมูล        
ศึกษาเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล การเตรียมข้อมูล การแปลงค่าข้อมูล การสร้าง

ตัวแปรใหม่ การแบ่งระดับข้อมูล การเลือกข้อมูล การเพ่ิมลดข้อมูล การรับข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลอื่น 
บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป      

ศึกษาเก่ียวข้องกับการแจกแจงความถี่และหาสถิติพื้นฐาน การหาค่าสถิติพ้ืนฐานของ
กลุ่มย่อยการหาค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง การทดสอบสถิติ
พารามิเตอร์การทดสอบสถิติไร้พารามิเตอร์ การเลือกใช้สถิติทั้งขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูงในการวิเคราะห์
ข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์ในระดับตัวแปรเดียว ระดับสองตัวแปร ระดับหลายตัวแปรและการแปล
ผล  

บทที่ 7 การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล   
ศึกษาท าความเข้าใจในน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลมาสรุปและอภิปราย

ผลการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การวิจัย ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย พิสูจน์สมมติฐานการวิจัย รวมทั้งการ
เขียนรายงานการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย รายละเอียดจะเกี่ยวกับหลักในการสรุปผลการวิจัย 
ความหมายของการอภิปรายผลการวิจัย การแปรผลการวิจัยหรือการตีความ ผลการวิจัย ระดับของ
การอภิปรายผล สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการอภิปรายผลและหลักการเขียนข้อเสนอแนะ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฒ 
 

เนื้อหาวิชา  
บทที่ 1 บทน า    6 ชั่วโมง 

เหตุผลในการด าเนินการวิจัย 
ปรากฏการณ์ทางสังคม 
วิธีการหาความรู้ 
หลักการหาความรู้ 
ปัญหาการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ค าถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) 
นิยามศัพท์ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 6 ชั่วโมง 
ประโยชน์ของการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 
วรรณกรรมที่นักวิจัยควรเลือกทบทวน 
วิธีการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 
หลักการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
สรุป  
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 3 การออกแบบการวิจัยและการวัด 6 ชั่วโมง 
แบบการวิจัย/การออกแบบการวิจัย 
จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัย 
ความแปรปรวนในการวิจัยเชิงปริมาณ 
หลักการในการควบคุมความแปรปรวนในการวิจัย 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิจัย 
วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี 
ประเภทของการออกแบบการวิจัย 
วิธีการวางแผนแบบการวิจัย 
ความเที่ยงตรงของการออกแบบการวิจัย 
การวัด 
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การหาคุณภาพเครื่องมือ 
สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ      6 ชั่วโมง 
ความหมายของสถิติ 
ประเภทของสถิติ 
ประเภทข้อมูล 
ระดับของการวัด 
ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
ระเบียบวิธีทางสถิติ 
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 5 การจัดการข้อมูล        3 ชั่วโมง  
การแปลงค่าข้อมูล 
การเพ่ิมลดข้อมูล 
การรับข้อมูลจาก Microsoft Excel File 
สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป     6 ชั่วโมง  
การแจกแจงความถี่และหาสถิติพ้ืนฐาน 
การหาค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร 
ค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลาง 
การหาค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มย่อย 
การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง 
การทดสอบสถิติพารามิเตอร์ 
สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 7  การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล     6 ชั่วโมง  
หลักในการสรุปผลการวิจัย  
ความหมายของการอภิปรายผลการวิจัย 
การแปรผลการวิจัยหรือการตีความผลการวิจัย 
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ระดับของการอภิปรายผล 
สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการอภิปรายผล 
หลักการเขียนสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล 
1.1 คะแนนค้นคว้าน าเสนองาน/เขียนรายงานบทที่ 1-3    40% 
1.2 คะแนนการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล    10% 
1.3 คะแนนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์     50% 

2 การประเมินผล 
ระดับคะแนน ผลการเรียน 

80-100% A 
75-79% B+ 
70-74% B 
65-69% C+ 
60-64% C 
55-59% D+ 
50-54% D 
<50% F 

 

หนังสือประกอบการเรียน 

1 ชาย โพธิสิตา. (2547). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
เรื่อง บทน า 

 
ด้วยจุดมุ่งหมายประจ าบทนี้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่

เกิดขึ้น สามารถอธิบายได้ถึงสภาพของปัญหาที่ด ารงอยู่ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา เหตุผลในการ
ด าเนินการวิจัย การหาความรู้ หลักการหาความรู้ ปัญหาการวิจัย ความหมายของปัญหาการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียด
ในบทนี้ประกอบด้วย  
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. เหตุผลในการด าเนินการวิจัย 
2. ปรากฏการณ์ทางสังคม 
3. วิธีการหาความรู้ 
4. หลักการหาความรู้ 
5. ปัญหาการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
7. ค าถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 
8. ขอบเขตการวิจัย 
9. ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) 
10. นิยามศัพท์ 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
12. สรุป 
13. แบบฝึกหัด 
14. เอกสารอ้างอิง 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ในการเรียนการสอนประจ าบทนี้ เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายเหตุผลในการก าหนดประเด็นปัญหาวิจัยทางสาธารณสุขได้  
2. ชี้แจงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
3. อธิบายเปูาหมาย/วัตถุประสงค์ได้ 
4. บอกขอบเขตการวิจัยได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้วิธีการบรรยาย ซักถาม  
2. น าเสนอปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผู้เรียนแต่ละคนสนใจ 
3. สืบค้นเอกสารงานที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
4. ตอบข้อซักถาม สร้างข้อโต้แย้งอภิปรายด้วยหลักเหตุผลในการที่จะด าเนินการวิจัยเพ่ือ

ค้นหาค าตอบ 
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สื่อการเรียนการสอน 
กระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และเครื่องขยายเสียง  

การวัดผลและการประเมินผล 
1. การวัดผล 

1.1 การค้นคว้าและน าเสนอปรากฏการณ์ทางสังคม   
1.2 ความก้าวหน้าในการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
1.3 การเข้าเรียน   

2 การประเมินผล 
2.1 ผู้เรียนมีการค้นคว้าพร้อมน าเสนอปรากฏการณ์ทางสังคม ได้มากกว่าร้อยละ 80  
2.2 การเขียนรายงานความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ได้มากกว่าร้อยละ 80 
2.3 จ านวนผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 

การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น บางอย่างไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยหลักการ
เหตุผลทางศาสตร์ใดศาสตร์เดียว หลักทางวิทยาศาสตร์บางครั้งก็จ าเป็นต้องอธิบายควบคู่ไปกับ
หลักการทางสังคมศาสตร์ หรือหลักการทางมนุษยศาสตร์ ดังนั้นการท าความเข้าใจในสภาพของ
ปัญหา และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ต้องอาศัยการผสมผสานหรือบูรณาการหลากหลาย
ศาสตร์ในการอธิบายเหตุผล  

ในบทนี้เป็นการน าเข้าการท าความเข้าใจในความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
หลักการหาความรู้ ธรรมชาติปัญหาการวิจัย ความหมายของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดดังนี้ 
 

เหตุผลในการด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยใดๆ ก็จะมีเหตุผลที่ผู้วิจัยจะต้องด าเนินการวิจัย (ภัทรา นิมานนท์, 2544) ขึ้นอยู่
เหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการใดๆ จะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ ที่ท า
ให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามปกติที่ควรจะเป็น ดังนั้นจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้หมด
สิ้นไปโดยใช้การวิจัยเพื่อหาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง และชัดเจนที่แสดงเหตุผลการวิจัย
เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ หรืออาจจะกล่าวได้   

2. การวิจัยเพ่ือปูองกันปัญหาในการด าเนินการบางกรณีอาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต
ดังนั้นจะต้องมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นนั้นอีกในปัจจุบันที่แสดงเหตุ
ผลการวิจัยเพื่อปูองกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้นในการด าเนินการที่ดีแล้วแต่ต้องการให้เกิดการ
พัฒนาที่ดียิ่งขึ้นอีกดังนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆมาเพ่ิมเติมในการด าเนินการอยู่เสมอๆที่แสดงเหตุผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติที่ดี
ขึ้น 

จะเห็นได้ว่า งานวิจัยนั้นประโยชน์ที่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนคือ การวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ปูองกันปัญหา และเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้นนั้นเอง โครงการพัฒนาหลายโครงการต้องอาศัยการ
วิจัยเป็นตัวน าทางไปสู่การพัฒนา นอกจากนี้การได้มาซึ่งน าประเด็นปัญหาการวิจัย มีแนวทางการ
ได้มา (ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2546) ดังนี้ 

1. จากการปฏิบัติภารกิจในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและไม่สามารถค้นหาค าตอบได้จาก
แหล่งข้อมูลใดๆ หรือไม่เชื่อมั่นในค าตอบที่มีอยู่ หรือต้องการด าเนินการทดสอบค าตอบที่มีอยู่ให้แน่
ชัดลงไปเพ่ือให้เกิดความชัดเจน หาย“ข้อสงสัย”หรือ ไม่ต้องตั้ง “ค าถาม” อีก  
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2. จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด หรือทฤษฏีที่สนใจแล้วต้องการทดสอบแนวคิด หรือทฤษฏี
ดังกล่าว หรือต้องการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด หรือทฤษฏีดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่ง
หมายถึง “ข้อสงสัย”หรือ“ค าถาม” ที่เกิดจากข้อสมมุติของทฤษฎีนั้นเอง 

3. จากเวทีน าเสนอผลงานวิชาการ หรือการเสนอแนะในวาระการประชุมต่างๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว เสนอแนะเป็น “โจทย์”หรือ“ประเด็น
ค าถาม” ไว้นั้นเอง 

4. จากแหล่งทุนที่ให้ความสนใจและต้องการแสวงหาข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
จากที่ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2546) ได้ให้เป็นแนวทางการได้มาซึ่ง“โจทย์”หรือ“ประเด็น

ค าถาม”วิจัยนั้น ผู้เรียบเรียงมีแนวทางการได้มาที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งคือ “โจทย์”หรือ“ประเด็น
ค าถาม”.งานวิจัย ที่ได้มาจากการท างานประจ า ที่เราเรียกว่า R2R ย่อมาจาก Routine to Research 
แปลว่า พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยนั้นเอง   

หลักคิดเกี่ยวกับ R2R นั้น มีอยู่หลากหลายตามบริบทของงานประจ าของแต่ละแห่ง 
วัตถุประสงค์ของ R2R ก็คือ การใช้ข้อมูลและประสบการณ์จากงานที่ท า หรือการท างานประจ า
ธรรมดาๆ ทั่วๆ ไป ในการสร้างความรู้ใหม่ ยิ่งกว่านั้น R2R ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งมาก เมื่อคนที่
ท างานประจ านั้น ท างานไปนานๆ จะเบื่อหน่าย ฉะนั้น R2R จึงเป็นการกระตุ้นจุดประกายความ    
ท้าทายใหม่ ท าให้งานประจ ากลายเป็นงานสร้างความรู้หรือเป็นงานวิจัย ซึ่งจะท าให้การท างานประจ า
กลายเป็นงานที่มีคุณค่า ตื่นตัว ต้องการค าตอบใหม่ ซึ่งในทางตรงกันข้ามยิ่งท างานนานก็ยิ่งมีปัญญา 
ยิ่งเกิดความรู้ และยิ่งมีประเด็นที่จะท าให้เกิดความภาคภูมิใจได้มากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ได้รับความนับถือ
จากคนอ่ืนมากขึ้นเป็นล าดับ ประโยชน์จากการท า R2R นั้น เกิดการพัฒนางานประจ าและ
ผู้รับผิดชอบงานเกิดความเข้าใจในงานมากยิ่งข้ึน   
 

ปรากฏการณ์ทางสังคม 
ปรากฏการณ์ทางสังคม หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มนุษย์ ในสังคมกระท าขึ้น ทั้งทางด้าน

พฤติกรรมที่ได้ท าร่วมกันสัมพันธ์กัน หรือเกิดผลจากผลกระทบของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท าให้
เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมขึ้น ลักษณะและผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นก็
เช่นเดียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ มีทั้งทางตรง ทางอ้อม มีดา้นที่ดีและไม่ดีเช่นกัน เช่น การ
สร้างกฎหมายเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คนอีสานอพยพไปใช้
แรงงานในกรุงเทพเนื่องจากความแห้งแล้ง การเดินขบวนเรียกร้องสิ่งต่างๆ ของสมาชิกในสังคม เป็น
ต้นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางสังคม ย่อมมีความสัมพันธ์ต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของมนุษย์ นักวิจัยและนักพัฒนาทั้งหลายจึงต้องหาแนวทางท่ีจะสร้างหรือแก้ไขปรากฏการณ์เหล่านั้น 
ให้เป็นผลดีต่อมนุษย์เพื่อให้อยู่ร่วมอย่างมีความสุขต่อไป 

อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นถ้าเป็นไปในทางที่ดีก็ท านุบ ารุงรักษาไว้ หรือ
สนับสนุนส่งเสริม แต่ถ้าเป็นผลลบจ าเป็นต้องหาทางปรับปรุงแก้ไข ด้วยกระบวนการค้นหาความรู้
หรือค าตอบว่าจะท าด้วยวิธีการใด 
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1. ปรากฏการณ์ที่มนุษย์ในสังคมกระท า 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มนุษย์กับสังคมจึงแยกออกจากกันไม่ได้ 

เพราะมนุษย์เกิดมาต้องอาศัยสังคม พ่ึงพาอาศัยและมีความสัมพันธ์ต่อกัน มีการจัดระเบียบในการมี
ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีแบบแผน เพ่ือเป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการอยู่รอด และสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและสังคมเพราะมนุษย์มีแบบแผนในการด ารงชีวิต ซึ่งแบบแผนของมนุษย์
ได้จากการเรียนรู้ การสร้างสม การสืบต่อ การถ่ายทอด จนท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ 

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่มนุษย์กระท าขึ้น ถือได้ว่าเป็นร่องรอยการปฏิสัมพันธ์ เป็นหลักฐาน
การอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ ที่จ าเป็นต้องมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะมนุษย์มิได้มีความ
สมบูรณ์เพียบพร้อมมาแต่ก าเนิดแต่เกิด มนุษย์จ าเป็นต้องเรียนรู้แบบแผนต่างๆ โดยเฉพาะสังคม
มนุษย์คือ ครอบครัว ความรู้จากแบบแผนมนุษย์ จากรุ่นสู่รุ่น จากสภาพแวดล้อมครอบครัว จาก
สถาบันที่ตนได้สัมผัส สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลและมีส่วนท าให้มนุษย์ที่สมบรูณ์สามารถยังชีพอยู่สังคม
ได้อย่างมั่นคง 

2. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท าให้เกิดการเปลี่ยนทางสังคม 

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ คือ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น 
สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ทั้งเป็นระบบและไม่เป็นระบบ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว
มนุษย ์และมักจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ในธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีผลกระทบต่อสังคม
มนุษย์รุนแรงมาก  มนุษย์จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนหรือปรับสภาพตัวเองให้อยู่กับ
ธรรมชาติได้ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  และเป็นสิ่งที่มนุษย์ท าให้
เกิดขึ้น และลักษณะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส าคัญ เช่น ลมพายุ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
คลื่นทะเลซึนาม ิและไฟปุา เป็นต้น  

ดังนั้น สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากปรากฏการณ์ทั้ง 2 แบบนั้น สังคมมนุษย์ต้องรู้จักเรียนรู้ รู้จัก
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล สรุปและแปลผล เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งรวม
แล้วเรียกว่า “วิธีการหาความรู้”   

 

วิธีการหาความรู ้
วิธีการหาความรู้ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ตามวิธีการและแขนงวิชา

แต่ละดา้น โดยสรุปแล้วการหาความรู้สามารถท าได้ 2 วิธีการดงันี้  
1. วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative for Social Science Method) เป็นวิธีการศึกษา

หาความรู้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือกระท ากับกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณหรือวิเคราะห์เป็นตัวเลขน ามาอนุมาน (Deductive) ไปสู่ประชากรที่ศึกษา เพ่ือพิสูจน์
สมมติฐานที่ก าหนดไว้จากการศึกษาค้นคว้าที่มีอยู่แล้วด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติให้มีความน่าเชื่อถือ 
ระเบียบวิธีนั้นผู้เรียบเรียงได้กล่าวไว้ในบทถัดไป 

2. วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative for Social Science Method) เป็นวิธีการค้นหา
ค าตอบที่ต้องการด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มเปูาหมายด้วยการเข้าไปคลุกคลี ฝังตัวใน
พ้ืนที่วิจัย เพ่ือที่จะเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลานานพอสมควร เพ่ือน าข้อมูลที่ ได้มาไปอุปมาน 
(Inductive) ค าตอบเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ สร้างทฤษฏีหรือตอบสมมติฐาน ทั้งนี้การหาความรู้   
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เชิงคุณภาพมักเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหารและเขียนรายงานเชิงพรรณนา
เป็นหลัก จึงมีขอ้จ ากัดที่ไม่สามารถน าค าตอบที่ได้ไปสรุปในภาพรวมทัว่ๆไปได้ 
 

หลักการหาความรู้ 
การหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ มีระเบียบแบบแผนในการหาความรู้ตามวิ ธีวิจัยทั่วๆไปที่

ก าหนดไว้สามารถสรุปเป็นหลักการหาความรู้ได้ดงันี้ 
1. หลักการค้นหาความรู้ หลักการนี้อาศัยการทบทวนวรรณกรรม เอกสารวิชาการต่างๆ มา

ก าหนดเป็นองค์ความรู้เพ่ือให้ทราบสภาพปัญหา กรอบแนวความคิดที่จะใช้ในการวิจัยหรือก าหนด
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการวิจัยต่อไป ดังนั้นหลักการจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัย
พัฒนาทั้งหลายจะต้องค านึงถึงเพราะถือว่าเป็นขั้นตอนตอนแรก ถ้าเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่รอบคอบ
เพียงพอก็จะส่งผลต่องานวิจัยพัฒนาเหล่านั้นให้ผิดพลาดไปจากข้อเทจ็จริงได้ 

2. หลักการในการวัดมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยหลักการวัดในการวิจัยไม่ว่าจะ
เป็นวัดความเที่ยงตรง หรือความเชื่อมั่นของเครื่องมือเก็บข้อมูล ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ
งานวิจัยพัฒนานั้น ๆ ด้วย 

3. หลักการในการด าเนินงานวิจัย หรือวิธีวิจัยหลักการส่วนใหญ่จะมีข้อก าหนดเป็นขั้นตอน
ตามความต้องการของแหล่งทุนในการวิจัยที่จะต้องปฏิบัติตาม เช่น สภาวิจั ย มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย หรือที่อ่ืนๆ แต่เนื้อหาโดยสรุปของหลักการด าเนินงานวิจัยมักจะกล่าวถึงประชากร การ
สุ่มตัวอย่าง การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เป็นต้น 

4. หลักการวิเคราะห์ข้อมูล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยและพัฒนาจะต้องเข้าใจหลักการ
อย่างถูกต้อง การน าข้อมูลจากการส ารวจทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติหรือ
การพรรณนาและการแปลความข้อมูลจากการวิเคราะห์อย่างถูกต้องความน่าเชื่อถือของงานวิจัยและ
พัฒนานั้นก็จะสูงตามไปด้วย 

5. หลักการเขียนรายงาน หลักการนี่ก็เช่นเดียวกับข้อ3 คือแหล่งทุนต่างๆ ทางการวิจัยมักจะ
ก าหนดไว้เป็นเบื้องต้นแล้วแต่โดยทั่วไปแล้วมักจะกล่าวถึงบทน า แนวคิดและทฤษฏีหรือการตรวจ
เอกสาร ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ส่วนอ้างอิงและ
ภาคผนวก เป็นต้น 
 

ปัญหาการวิจัย 
ปัญหาการวิจัย หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เป็นอุปสรรค ความยากล าบาก ความต้านทานหรือ

ความท้าทายหรือเป็นสถานการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  ผลการแก้ไขปัญหาจะรับรู้ ได้จากผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาหรือผลงานที่ ตอบ
วัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย ทีแ่สดงถึงทางออกท่ีต้องการค้นหาค าตอบด้วยวิธีวิจัย 
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1. แหล่งที่มาของปัญหาวิจัย 
1.1 การอ่านเอกสารต่างๆ ได้แก่ ต ารา บทความ 
1.2 การอ่านงานวิจัยที่ผู้อ่ืนท าไว้แล้ว ได้แก่ วารสารวิจัยต่าง ๆ 
1.3 บทคัดย่อปริญญานิพนธ์/วิจัย 
1.4 ประสบการณ์ของผู้วิจัย 
1.5 ข้อเสนอหรือข้อคิดของผู้รู้ ผู้ช านาญ 
1.6 การวิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
1.7 ข้อโต้แย้ง ข้อวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคล 
1.8 การจัดสัมมนา หรือการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ 
1.9 หน่วยงาน สถาบันที่ท าวิจัย 

 
จึงน่าจะกล่าวได้ว่าปัญหาหรือความต้องการคือ ช่องห่างระหว่างระดับที่ควรจะเป็นกับระดับ

ที่เป็นจริงหรือสภาพที่เกิดจริงที่ก าลังเป็นอยู่ ปัญหาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่างของระดับของ
สองสิ่งนี้ ดังภาพที่ 1.1  

 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงนิยามของความต้องการหรือสภาพของปัญหา 

 

2. ความหมายของปัญหาการวิจัย 
2.1 ปัญหา (Problem) คือ อุปสรรคหรือข้อขัดข้องใดๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินการแล้ว

ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
2.2 ปัญหาการวิจัย (Research Question) เป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากความอยากรู้

อยากเห็นในข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้การศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้ได้ความรู้ความ
จริงที่จะหาค าตอบหรือแก้ปัญหาให้ถูกต้อง  
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2.3 ปัญหาการวิจัย หมายถึง ค าถามหรือโจทย์วิจัยที่ผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้นเพ่ือแสวงหา
ค าตอบที่เชื่อถือได้โดยใช้กระบวนการที่มีระบบระเบียบ (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูลและสุภาพ ฉัตรา
ภรณ์, 2543) จึงอาจจะสรุปได้ว่าปัญหา (Problem) และปัญหาการวิจัย (Research Question) จึง
ไม่เหมือนกัน กระบวนการในการค้นหาค าตอบจึงแตกต่างกัน      

2.4 ปัญหาการวิจัย หมายถึง ประเด็นค าถามหลักที่มีการระบุอย่างเป็นทางการและใช้
เป็นแนวทางในการชี้ทิศทางและแนวทางการด าเนินการวิจัยที่มีองค์ประกอบของค าถามการวิจัย
ประกอบด้วยประเด็นการวิจัย / ตัวแปรประชากรในการวิจัยและสภาพแวดล้อม/สถานการณ์ในการ
วิจัย (ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2546) 

2.5 ปัญหาการวิจัยมีลักษณะที่แตกต่างจากปัญหาทั่วๆ ไป 2 ประการ (นงลักษณ์ วิรัช
ชัย, 2543) กล่าวว่าคือ 1) ค าถามที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์และตัวแปรต้น และ 2) 
แสดงให้ชัดเจนว่าสามารถหาค าตอบได้ด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ 

ดังนั้น พอที่จะสรุปได้ว่า ปัญหาการวิจัย หมายถึง ประเด็นที่ก่อให้เกิดความสงสัยมีความ
ต้องการที่จะทราบหรือค้นหาค าตอบและได้พิจารณาว่ามีแนวทางในการแสวงหาค าตอบที่เป็นระบบ
และมีขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งปัญหาการวิจัยจะมีจ านวนมากอันเนื่องจาก 1) ตัวแปรมีจ านวนมากและ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา/สถานที่อยู่เสมอๆ 2) การแสวงหาค าตอบของการวิจัยยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
และ 3) มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่จะต้องได้รับการตรวจสอบพิสูจน์ความถูกต้อง
ด้วยวิธีการที่เป็นระบบและชัดเจน 

3. หลักการการเขียนความส าคัญของปัญหา   
ในส่วนนี้ให้เขียนแสดงถึงความส าคัญของปัญหาหรือเรื่องที่เสนอจะท าการวิจัยโดยเขียน

อธิบายให้ผู้อ่านได้ทราบที่มาของปัญหาและเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยเพ่ือหาค าตอบให้
ละเอียดในบางกรณีอาจต้องสืบความถึงปรากฏการณ์หรือเรื่องราวที่ผ่านมาของปัญหาหรือเรื่องที่จะ
วิจัย บางกรณีอาจต้องบรรยายถึงสภาพ ประชากร สังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจอย่างย่อ ๆ และใน
บางกรณีอาจต้องบรรยายพาดพิงถึงด้วยว่า ผู้ใดศึกษาวิจัยเรื่องท านองนี้ไว้บ้างแล้ว ที่ใดบ้าง มีข้อ
ค้นพบประการใด และยังมีจุดอ่อนหรือประเด็นข้อสงสัยใดที่ควรจะต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมให้
ชัดเจนขึ้นอีก เช่น เหตุผลในแง่ความแตกต่างเรื่องเวลา หรือความต่างพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์จึงต้องท า
การวิจัยเพ่ือให้เกิดความรู้ที่ชัดเจน ถูกต้องยิ่งขึ้น รูปแบบการเขียนบรรยายความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหาอาจเขียนได้สองลักษณะ ลักษณะหนึ่งเป็นข้อความในทางบวก กล่าวคือ ระบุ
ปัญหาว่าปัญหาเรื่องที่จะวิจัยนี้มีความส าคัญอย่างไรบ้าง  อีกลักษณะหนึ่งเป็นข้อความในทางลบ  คือ  
ระบุว่าถ้าหากไม่ท าการศึกษาวิจัยในปัญหานี้แล้วจะเกิดผลเสียอะไรบ้างการเลือกรูปแบบในการเขียน
ว่าจะใช้ข้อความทางบวกหรือทางลบนั้นไม่มีเกณฑ์ตายตัว  ขึ้นอยู่กับความสันทัดและความพึงพอใจ
ของผู้เสนอเค้าโครงวิจัยหรือความเหมาะสมของลักษณะปัญหา  

 โดยสรุปแล้วผู้เขียนวิจัยต้องเขียนบรรยายความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาให้ชัดเจน
ที่สุด ประเด็นปัญหาหรือค าตอบที่ต้องการค้นหาคืออะไร มีกี่ปัญหา ต้องการกี่ค าตอบ มีความจ าเป็น
เพียงใดที่จะค้นหาค าตอบดังกล่าว ถ้าไม่ค้นหาจะเสียหายอย่างไร ถ้าค้นหาได้แล้ว จะช่วยให้อะไรดีขึ้น
อย่างไร การค้นหาค าตอบนี้ ท าได้อย่างไร ใช้วิธีการใดบ้างมีหลักการ หรือแนวคิดใดที่น่าเชื่อว่าใช้
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วิธีการนี้แล้วจะได้ค าตอบ มีสมมติฐานหรือทฤษฎีใดสนับสนุนโดยตรง หรือเทียบเคียงได้บ้างหรือจะมี
ปัจจัยใดๆ เกี่ยวข้องกับวิธีการค้นหาค าตอบนี้บ้างหรือไม่ อย่างไร  

4. เกณฑ์มาตรฐานการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
4.1 ชี้ให้เห็นปรากฏการณ์หรือที่มาของปัญหาชัดเจนและระบุเหตุผลที่ต้องท าการวิจัย

อย่างเหมาะสม 
4.2 ทฤษฎีและ/หรือแนวคิดของบุคคลที่มีชื่อเสียงประกอบการบรรยายความส าคัญของ

ปัญหาโดยการเขียนเป็นกรอบความคิดเฉพาะของงานวิจัยครั้งนี้มิใช่เพียงการน าเอาค าพูดของแต่ละ
คนมาเรียงต่อๆ กันเท่านั้น ต้องมีการสังเคราะห์ข้อมูลและน ามาเรียบเรียงต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผล  

4.3 ชี้ให้เห็นความส าคัญของปัญหาพร้อมทั้งประโยชน์ที่ส าคัญที่จะได้จากการวิจัยนั้น 
4.4 ใช้ภาษาถูกต้องกะทัดรัด ได้ใจความตรงจุดและสามารถเรียบเรียงล าดับความคิด

อย่างต่อเนื่องชัดเจน เชื่อมโยงข้อความกับปัญหาการวิจัยของตน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) หรือ จุดมุ่งหมายการวิจัย (Research 

Purposes) เป็นการระบุกิจกรรมหรืองานที่ผู้วิจัยต้องท าให้ได้มาซึ่งค าตอบในการวิจัย (สิทธิ์ ธีรสรณ์, 
2552) เป็นเสมือนเข็มทิศการด าเนินการวิจัย ช่วยให้เราทราบว่าเราจะค้นหาค าตอบอะไรจากข้อ
ค าถามบ้าง การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยก็เป็นการจ าแนกประเด็นการวิจัย หรือตัวแปรออกมาให้
เห็นเป็นข้อย่อยท่ีชัดเจน มีความเป็นวัตถุวิสัย และสามารถด าเนินการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมหลักการ
เขียนวัตถุประสงค์การวิจัย (สิน พันธุ์พินิจ, 2553) การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องการบอก
เปูาหมายหรือจุดมุ่งหมายที่นักวิจัยต้องการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงมี
ลักษณะใกล้เคียงกับปัญหาวิจัยแต่ไม่เหมือนกันทีเดียว เพราะนักวิจัยส่วนใหญ่นิยมเขียนวัตถุประสงค์
เป็นเปูาหมายรวม   สิ่งที่ควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ  ต้องเขียนสิ่งที่เป็น
เปูาหมาย  มิใช่สิ่งที่เป็นวิธีการด าเนินงานวิจัย การเขียนต้องใช้ภาษาที่ง่าย สั้น กะทัดรัดและสื่อความ
ได้กระจ่าง (นงลักษณ์ วิรัชชัยและคณะ, 2535) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยควรเป็นข้อความสั้นๆ ประโยควัตถุประสงค์ของการวิจัยมักขึ้นต้น
ด้วยวลี ดังต่อไปนี้ (สิทธิ์  ธีรสรณ์, 2552) 

1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มี/ส่งผล/อิทธิพล/ผลกระทบต่อตัวแปรตาม 
2. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
3. เพ่ือเปรียบเทียบตัวแปรหนึ่งกับตัวแปรหนึ่ง 
4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อสิ่งต้องการศึกษา (ตัวแปรตาม)  
5. เพ่ือตรวจสอบสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ตามเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้น 
6. เพ่ือพัฒนาตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ควรเห็นให้

ชัดเจนว่าจะศึกษาเรื่องอะไร กับใคร ในแง่มุมใด โดยทั่วไปนิยมเขียนเป็นประโยคบอกเล่าเป็นข้อๆ
เรียงตามล าดับ หัวใจของการวิจัยอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องสอดคล้องกับหัวข้อวิจัย ส่วนอ่ืนๆ
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ของเค้าโครงวิจัย ตั้งแต่ความส าคัญของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ ตลอดจนถึงสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ต้องยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549) ควรเขียนในรูปประโยคบอกเล่า 
โดยขึ้นต้นประโยคด้วยค าว่า “เพ่ือ” แล้วตามด้วยค าที่แสดงพฤติกรรมในการแสวงหาค าตอบและ
สาระหลักที่ต้องการศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ดี (วรรณี  แกมเกตุ, 2551) ควรมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

1. มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่องและมีความสืบเนื่องจากความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหา 

2. มีความชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกข้อ ต้องสามารถศึกษาหาค าตอบได ้
4. ควรเขียนให้อยู่ในรูปประโยคบอกเล่า 
5. ควรเป็นข้อความท่ีสั้น กะทัดรัด และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
6. ควรจัดเรียงวัตถุประสงค์ตามล าดับของการศึกษา หรือเรียงล าดับตามความส าคัญหรือ

จุดเน้นก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการวิจัยแต่ละเรื่อง 
การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงปริมาณที่ดี  (องอาจ นัยพัฒน์, 2551) ควรค านึงหลักการ

ส าคัญต่อไปนี้  
1. มีความกะทัดรัดชัดเจน 
2. อยู่ในกรอบหรือสอดคล้องกับโจทย์หรือหัวข้อปัญหาการวิจัย 
3. มีความเป็นไปได้จริงในแง่ของการปฏิบัติ 
4. ระบุจุดมุ่งเน้นที่ต้องการสืบค้นหาค าตอบอย่างเฉพาะเจาะจงและมีสาระส าคัญไม่ซ้ าซ้อน

กัน 
5. มีการเรียงล าดับจุดมุ่งเน้นของการศึกษาวิจัยตามความเกี่ยวข้องอย่างเป็นระดับลดหลั่น

กัน 
6. ใช้ถ้อยค ากล่าวพาดพิงถึงประเภท หรือรูปแบบของวิธีการศึกษาวิจัยที่ใช้ในการแสวงหา

ความรู้ความจริง เช่น การพรรณนา การส ารวจ  การหาความสัมพันธ์ และการทดลอง เพ่ืออธิบาย
และ/หรือท านายพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่สนใจ 

ดังนั้น จึงอาจจะสรุปแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยในการสาธารณสุข ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์เขียนในรูปเปูาหมายการวิจัยไม่ใช่วิธีการ 
2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อเค้าโครงการวิจัย 
3. วัตถุประสงค์ที่เขียนไว้ทุกข้อต้องสามารถหาค าตอบได้ครบทุกข้อ 
4. ไม่มีค าฟุุมเฟือย ชัดเจน ไม่ก ากวมหรือใช้ค าที่ไม่จ าเป็นในวัตถุประสงค์ 
 
1.  หลักการเขียนวัตถุประสงค์ในการวิจัย   

ต้องเขียนให้เกิดความชัดเจนว่า  ในการวิจัยเรื่องนั้นๆ ต้องการศึกษาอะไร หรือต้องการได้
ค าตอบอะไร  ในด้านใดบ้างหรือมีวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์ย่อยๆ อะไรบ้าง โดยปกติ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความชัดเจนให้แก่หัวข้อปัญหาวิจัย เพราะส่วนใหญ่
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ชื่อเรื่องเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถสื่อสารได้ครบถ้วนว่างานวิจัยเรื่องนั้นต้องการศึกษาหรือต้องการ
ค าตอบอะไรบ้าง 

2. เกณฑ์มาตรฐานการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 ใช้ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่วกวน 
2.2 เขียนเป็นประโยคบอกเล่า 
2.3 สามารถหาข้อมูลเพ่ือตอบค าถามได้ 
2.4 เป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน 
2.5 กรณีท่ีการวิจัยเกี่ยวพันกับตัวแปรหลายตัว ต้องแยกแยะให้เห็นสิ่งที่ต้องการศึกษา

เป็นรายข้อย่อยๆ 
2.6 วัตถุประสงค์จะต้องสัมพันธ์กับชื่อเรื่อง ปัญหาของการวิจัย สะท้อนตัวแปรที่จะศึกษา 

จนถึงเครื่องมือที่จะใช้เก็บรวมรวมข้อมูล 

3. ข้อพึงระวังในการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยในการสาธารณสุข 
ในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยไม่ควรที่จะน าเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก

การวิจัยมาใช้ในการเขียน แม้ว่าทั้งสองเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกัน แต่ก็มีความแตกต่างกั น โดยที่
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ ประเด็นที่ผู้วิจัยจะกระท าการวิจัย ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็น
การคาดหมายถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพ้ืนที่วิจัย หรือหน่วยวิเคราะห์ที่กล่าวถึงการวิจัย จากการน า
ผลการวิจัยที่ท าเสร็จแล้วไปใช้ หรือในการเขียนวัตถุประสงค์นั้น ไม่ควรน าประโยชน์ที่ได้รับมาเขียน 
เพราะไม่ใช่กิจกรรม หรืองานที่ผู้วิจัยต้องท าเพ่ือให้ได้ผล (สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2552) นอกจากนี้ในงานวิจัย
หลายเรื่องมักมีวัตถุประสงค์การวิจัยข้อสุดท้ายว่า “เพ่ือเป็นแนวทางในการน าผลการวิจัยที่ได้ไป
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ” ข้อความนี้ ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่เป็นความส าคัญของการ
วิจัยหรือประโยชน์ที่จะได้รับ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549) ดังนั้น ข้อควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์
ของการวิจัยก็คือ ไม่น าเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ของงานวิจัย   
 

ค าถามวิจัยและสมมติฐานการวิจัย  
ทุกงานวิจัยจ าเป็นจะต้องมีโจทย์วิจัยหรือค าถามการวิจัย เพ่ือเป็นจุดตั้งต้นในการด าเนินการ

วิจัย 

1. ค าถามวิจัย (Research Question) หรือเรียกว่า“โจทย์วิจัย (Research Problem)”    
เป็นการระบุว่า “เราอยากจะรู้อะไร (ใหม่)” จากการท างานวิจัยนี้ “ความรู้นี้ควรจะยังไม่มีอยู่ในที่
อ่ืน” (เพราะถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่จ าเป็นจะต้องไปหาความรู้ซ้ าอีก) หรือมีอยู่บ้างแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ หรือ
ยังไม่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่ต้องการจะน าไปใช้ จ าเป็นต้องหาความรู้เพ่ิมเติม  ค าถามวิจัย
เป็นหัวใจของโครงการวิจัย ต้องระบุให้ชัดเจน เพราะจะมีผลต่อไปถึงการออกแบบการวิจัย และ
กิจกรรมที่จะท าในโครงการวิจัยทั้งหมด เพ่ือที่จะตอบค าถามวิจัยนี้    

2. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) เป็นการระบุหรือคาดคะเนค าตอบ (ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย) ไว้ล่วงหน้าโดยที่ค าตอบนี้เป็นการคาดคะเนอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานของทฤษฎีประสบการณ์หรือ
ความเชื่อของผู้วิจัย โดยทั่วไปนักวิจัยตั้งสมมติฐานเพ่ือเป็นข้อเสนอหรือเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นจากการ
วิจัยให้ทราบหรือเข้าถึงค าอธิบายหรือค าตอบของปัญหา (วัตถุประสงค์) ที่ก าหนดขึ้นในการวิจัยนั้นๆ 
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สมมติฐานที่ดีจึงเป็นเครื่องมือช่วยชี้แนวทางแก่ผู้วิจัยในการค้นหา หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็น
ระบบและถูกต้องตรงประเด็น  

ลักษณะของสมมติฐานการวิจัยที่ดีจะต้องเป็นข้อความที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
(Variable)  หรือแนวคิด (Concept) พร้อมทั้งระบุทิศทางของความสัมพันธ์ซึ่งผู้วิจัยต้องการทดสอบ
ว่าเป็นจริงหรือไม่ และในการตั้งสมมติฐานถ้าผู้วิจัยสามารถระบุเงื่อนไขได้ว่าความสัมพันธ์นั้นๆ จะ
เกิดขึ้นในกรณีใดบ้างก็จะท าให้การทดสอบสมมติฐานมีความสะดวกมากขึ้น และควรเริ่มมาจากข้อ
อ้างอิงจากแหล่งหนึ่งหรือหลายๆ แหล่ง เช่น จากทฤษฎี จากผลการวิจัยที่มีมาก่อน หรืออาจอ้างอิง
มาจากประสบการณ์ก็ได้แต่ต้องแน่ใจว่าสมมติฐานนั้นสามารถพิสูจน์ได้ 

3. เกณฑ์มาตรฐานการเขียนสมมติฐานการวิจัย 
3.1 ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.2 สามารถทดสอบได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานต่างๆ 
3.3 ใช้ภาษาท่ีชัดเจน เข้าใจง่ายและเจาะจง 
3.4 ตั้งสมมติฐานจากหลักของเหตุผลตามทฤษฎีความรู้พื้นฐานและ/หรือผลงานวิจัยที่

ผ่านมา 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยแต่ละเรื่องมีขอบเขตมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับงบประมาณและระยะเวลาที่จะท า
การวิจัย การก าหนดขอบเขตของการวิจัยจะช่วยให้ผู้วิจัยวางแผนการเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมและตรง
กับความมุ่งหมายของการวิจัยที่ตั้งไวขอบเขตของการวิจัยที่ส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนด มีดังนี้  

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
เป็นลักษณะทางประชากรและจ านวนประชากร (ผู้วิจัยต้องอธิบายว่ากลุ่มเปูาหมายที่

เกี่ยวข้องจริง แล้วครอบคลุมคนกลุ่มใด ท าไมเราจึงสนใจที่จะศึกษาเฉพาะกลุ่มเท่านั้น) ซึ่งผู้วิจัยต้อง
ระบุว่าประชากรเป็นใคร และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีใดการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนเท่าไร ซึ่งหมายถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มาอย่างไร  

2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
ผู้วิจัยต้องระบุตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด ให้ครอบคลุมว่าจะ

ศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง ซึ่งควรสอดคล้องกับกรอบความคิดของการวิจัย (Research framework) 
ควรมีการระบุเหตุผลที่เราน าเอาตัวแปรเหล่านั้นเข้ามาศึกษา ในกรอบความคิดไม่ควรระบุแต่ชื่อตัว
แปรที่ศึกษาว่าคืออะไรเท่านั้น แต่ต้องขยายความให้เห็นแนวคิดเบื้องหลัง เพ่ือให้ผู้อ่านรายงานการ
วิจัยเข้าใจวิธีคิดหรือทฤษฎีที่ผู้วิจัยใช้เป็นฐานในการก าหนดกรอบแนวคิด 

2.1  ตัวแปร (Variables) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งของต่างๆ ที่แปรผัน
ได้เช่น เพศ แปรได้เป็นเพศชายและเพศหญิง อายุ แปรได้เป็นกลุ่มอายุต่างๆ คือ ต่ ากว่า 25 ปี, 25 – 
40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป เชื้อชาติ แปรได้เป็นเชื้อชาติไทยและเชื้อชาติจีน คณะที่เรียนแปรได้เป็นคณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ เป็นต้น โดยทั่วไปตัวแปรที่พบในงานวิจัยมี
อยู่ 4 ประเภทคือ 
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2.1.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variable) หมายถึง ตัวแปรที่
เป็นเหตุหรือมีอิทธิพลต่อตัวแปรอื่นๆ 

2.1.2 ตัวแปรตามหรือตัวแปรผล (Dependent Variable) หมายถึง ตัวแปรที่เป็น
ผลหรือตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรอิสระ 

2.1.3 ตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกิน (Extraneous Variable) หมายถึง ตัวแปร
ที่ผู้วิจัยไม่ต้องการศึกษาแต่เกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับตัวแปรอิสระแล้วมีผลกระทบต่อตัวแปรตามโดย
ส่งผลรบกวนต่อตัวแปรอิสระที่ศึกษาแล้วท าให้ผลการตั้งค่าของตัวแปรตามที่เกิดขึ้นเกิดความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ ตัวอย่างเช่น การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนว่า จะขึ้นอยู่กับ
ระดับการศึกษาของผู้ปกครองหรือไม่ ตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กันกับตัวแปรอิสระ 
(ระดับการศึกษา) ได้ก็คือพ้ืนฐานความรู้ผู้เรียน ความสนใจการเรียน และวิชาที่เรียน เป็นต้น และใน
กรณีท่ีต้องการศึกษานักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์หรือไม่ ตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ก็คือ อาชีพของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติพ่ีน้องผู้ใกล้ชิดของนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งตัวแปร
ประเภทนี้ผู้วิจัยสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่ามีอะไรบ้าง จึงต้องท าการควบคุมให้ เกิดขึ้นน้อยที่สุด
เพ่ือผลการวิจัยจะได้ถูกต้องและเชื่อถือได้มากท่ีสุด 

2.1.4 ตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) เป็นตัวแปรที่มีลักษณะคล้ายๆ 
ตัวแปรแทรกซ้อนแต่แตกต่างกับตัวแปรแทรกซ้อนตรงที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่ามีอะไรบ้าง
ตัวแปรชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาวะทางจิตใจที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความประหม่า ความตื่นเต้น 
ความวิตกกังวล ความไม่สบายใจ หรือความไม่ปกติสุขของจิตใจ เป็นต้น 

2.2  ขอบเขตด้านเนื้อหาเพื่อให้มองเห็นของเขตในการวิจัยได้มากขึ้น ต้องระบุให้ชัดเจน
ว่าบริบทของเนื้อหา (Content) ที่ผู้วิจัยต้องการค้นหาค าตอบเกี่ยวข้องกับประเด็นใดบ้าง เพ่ือให้
ผู้อ่านเข้าใจต้นเรื่องและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

3. หลักการเขียนขอบเขตการวิจัย 
การก าหนดขอบเขตการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการนิยามปัญหาหรือชี้เฉพาะเจาะจง

ปัญหาวิจัยให้ชัดเจน โดยทั่วไปขอบเขตของการวิจัยอาจก าหนดได้สองระดับ ระดับแรกอาจก าหนดไว้
ที่หัวข้อ/ชื่อเรื่องวิจัยและระดับที่สองก าหนดเป็นหัวข้อขอบเขตของการวิจัยในเค้าโครงวิจัย งานวิจัย
ทุกเรื่องต้องจ ากัดขอบเขตของการวิจัยว่าจะศึกษาเฉพาะประเด็นใด ศึกษากับใคร และศึกษาในแง่มุม
ใด 

4. เกณฑ์มาตรฐานการเขียนขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีจะใช้ในการศึกษาวิจัยให้ชัดเจนว่า ประชากรคือ

อะไร มีจ านวนเท่าใด กลุ่มตัวอย่างคืออะไร จ านวนเท่าใด โดยระบุวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ต้อง
แสดง รายละเอียด 

4.2 ขอบเขตของตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยจ าแนกรายละเอียด
ของตัวแปร ส าคัญให้ชัดเจน 

4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
4.4 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
4.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา 



14 
 

หลักการเขียนข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) 
 

ข้อตกลงเบื้องต้น เป็นการระบุสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจและยอมรับ โดยไม่ต้องมีการ
พิสูจน์ งานวิจัยบางฉบับอาจไม่มีเหตุการณ์  หรือสิ่งที่จะก าหนดเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก็ได้ ข้อตกลง
เบื้องต้นอาจเป็นการตกลงเกี่ยวกับตัวแปร การจัดกระท าข้อมูล วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่างการเขียน
ข้อตกลงเบื้องต้นมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านท าความเข้าใจกับกระบวนการวิจัย และผลของการวิจัย  
โดยไม่มีข้อขัดแย้งในภายหลัง และนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการเลือกใช้สถิติอีกด้วย 

1. เกณฑ์มาตรฐานการเขียนข้อตกลงเบื้องต้น 
1.1 เขียนข้อตกลงเบื้องต้นเฉพาะที่จ าเป็น 
1.2 ต้องไม่น าเอาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการวิจัยมาก าหนดเป็นข้อตกลงเบื้องต้น 
1.3 ถ้าเป็นการอธิบายค า หรือข้อความไม่ถือเป็นข้อตกลงเบื้องต้น ให้น าไปเขียนในส่วนที่

เป็นนิยามศัพท์เฉพาะ 
 

นิยามศัพท์ 
นิยามศัพท์ หมายถึง การให้ความหมายค าเฉพาะที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือให้ผู้วิจัยและเข้าใจ

ความหมายค าตรงกัน ค านิยามต้องค านึงถึงการนิยามตัวแปร เพราะจะช่วยให้การเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ นิยามศัพท์ม ี2 ประเภทคือ 

1. นิยามเชิงความหมาย  
เป็นนิยามศัพท์นั้นๆ โดยอธิบายความหมายและนิยามเชิงปฏิบัติ  การเป็นการให้

ความหมายของค า โดยก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้หรือเครื่องมือชี้วัดบางอย่าง เช่น สติปัญญา 
หมายถึง ความจ าทางสมองที่จะคิดให้เหตุผลและแก้ปัญหาต่างๆ (นิยามเชิงความหมาย) และ
สติปัญญา ซึ่งคะแนนที่ได้จากการวัดด้วยแบบทดสอบมาตรฐานส าหรับวัดสติปัญญา 

2. นิยามปฏิบัติการ (Operational Definition)  
ในการให้ค านิยามนั้นควรให้ทั้งนิยามความหมายและนิยามปฏิบัติการ  ผสมผสานกันไป

ในทางเดียวกัน หลักการเขียนนิยามค าศัพท์คือ ต้องเป็นค าศัพท์เฉพาะไม่ต้องให้ค านิยามศัพท์ทุก
ค าศัพท์ที่ผู้วิจัยต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกันและถ้ามีการอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย ก็จะท าให้มีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เป็นนิยามที่สามารถเอาผลมาใช้ปฏิบัติได้จริง หรืออธิบายได้ว่าพฤติกรรมหรือตัว
แปรนั้นวัดได้หรือสังเกตได้ด้วยอะไร ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัตินั้นๆ เช่น 

เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์ของนักเรียนว่าชอบหรือไม่ชอบ 
พอใจหรือไม่พอใจ ต่อวิชาคณิตศาสตร์อันเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะแสดงออกมา
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง วัดได้โดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นักเรียนคนใดที่ได้คะแนนมากก็มีเจต
คติต่อวิชาคณิตศาสตร์ดีกว่าคนที่ได้คะแนนน้อย 

ความสนใจทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อวิทยาศาสตร์หรือ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เช่น สละเวลาให้กับวิทยาศาสตร์มากกว่าอย่างอ่ืน เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยความสมัครใจ 

การนิยามศัพท์เฉพาะให้เขียนเป็นนิยามปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการให้ความหมายในเชิงรูปธรรม 
หรืออธิบายลักษณะกิจกรรมที่สามารถวัดได้ สังเกตได้ของตัวแปรนั้น การให้นิยามระดับนี้ถือว่าจ าเป็น
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มาก ส าหรับศัพท์เฉพาะของตัวแปรที่เป็นนามธรรม ผู้เสนอเค้าโครงวิจัย อาจน านิยามทั่วไปมาอธิบาย
ความหมายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยก าหนดสถานการณ์เงื่อนไข หรือสิ่งที่จะเป็นต้นเหตุท าให้เกิด
คุณลักษณะนั้นพร้อมทั้งระบุพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้และวัดได ้

3. นิยามศัพท์เฉพาะ  
ในการวิจัยทั่วๆ ไปมักจะต้องให้ความหมายของค าบางค าที่ใช้ในรายงานการวิจัยให้

เฉพาะเจาะจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพ่ือให้ผู้วิจัยและผู้อ่านมีความเข้าใจตรงกัน ดังนั้น
นักวิจัยจะท าการวิจัยเรื่องใดจะต้องนิยามศัพท์เฉพาะแต่ละตัวให้ชัดเจนก่อน ซึ่งจะช่วยให้งานวิจัยอยู่
ในกรอบมากยิ่งขึ้นอีกด้วยส าหรับค าที่ควรให้นิยามนั้นอาจะเป็นค าย่อๆ หรือค าสั้นๆ ที่ใช้แทน
ข้อความยาวๆ เพราะถ้าเขียนข้อความยาวๆ ซ้ ากันบ่อยๆ จะท าให้เสียเวลาในการเขียน ผู้เขียนจึง
ก าหนดเป็นค าย่อหรือค าสั้นๆ แทน ซึ่งค าเหล่านี้จะต้องให้นิยามศัพท์เฉพาะด้วย เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ
ตรงกับผู้วิจัยว่าค านั้นๆ หมายถึงอะไรเช่น การก้าวร้าว หมายถึง การกระท าที่รุนแรงผิดไปจากปกติ 
เป็นการกระท าที่ท าให้ผู้อ่ืนเจ็บปวด เสียหาย หรือมุ่งท าร้ายผู้อ้ืน ทั้งมีเจตคติและไม่มีเจตคติโดยตรง 
เกษตรกรหมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพในการท านา ท าไร่ ท าสวน หรือเลี้ยงสัตว์ ในปี 2554 

นิยามศัพท์เฉพาะเป็นการเขียนอธิบายความหมายของค าศัพท์ ข้อความและค าย่อหรือค า 
หรือข้อความสั้นๆ ที่ใช้แทนข้อความยาวที่จ าเป็นต้องกล่าวถึงบ่อยๆ งานวิจัย  โดยทั่วไป มักมีค า  
หรือข้อความที่จ าเป็นต้องอธิบาย เพ่ือสื่อความหมายให้ชัดเจนตรงกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้อ่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นตัวแปรส าคัญที่เลือกมาศึกษาจ าเป็นต้องนิยามให้ชัดเจน นิยามศัพท์
เฉพาะนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการนิยามหรือการชี้เฉพาะเจาะจงปัญหาการวิจัย 

3.1 หลักการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ 

หลักการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ ในการให้นิยามศัพท์เฉพาะเป็นการให้ความหมาย
ของค าที่มีความส าคัญในการวิจัยเรื่องนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าที่เป็นตัวแปรตามที่เป็นนามธรรม เช่น 
ตัวแปร แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ เชาว์ปัญญาทางอารมณ์ ความพึงพอใจในการบริการ เจตคติต่อสินค้า เป็น
ต้น ซึ่งจะต้องนิยามโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ แนวคิดจากผู้รู้ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้อง
นิยามให้อยู่ในรูปของนิยามปฏิบัติการ จึงจะสามารถสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรง
นิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) เรียกสั้นๆ ว่า O.D. คือ การให้ความหมายตัวแปรที่
ส าคัญ โดยเฉพาะตัวแปรตาม (Dependent Variable) ที่ต้องการศึกษาหรือตัวแปรอิสระที่มีลักษณะ
เป็นนามธรรม ซึ่งจะต้องนิยามให้เป็นคุณลักษณะพฤติกรรม และหรือกิจกรรมที่จะศึกษา ให้อยู่ในรูป
ที่วัดได ้สังเกตได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครื่องมือวิจัยให้มีความเที่ยงตรง (Validity) 

นอกจากนี้การนิยามศัพท์เฉพาะก็เพ่ือให้ผู้อ่านงานวิจัยมีความเข้าใจในตัวแปรที่ศึกษาและมี
ความเข้าใจตรงกันกับผู้วิจัยและเป็นการช่วยให้การเขียนเค้าโครงการวิจัยรัดกุมข้ึน  

 

 

 

 



16 
 

3.2 เกณฑ์มาตรฐานการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ 
3.2.1 ให้ค านิยามศัพท์ให้ครบทุกค าหรือข้อความท่ีจ าเป็นและต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจ

ตรงกับผู้วิจัย 
3.2.2 กรณีท่ีใช้นิยามของผู้อื่นให้เขียนอ้างอิงไว้ด้วย 

 
ส าหรับค าที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงในการวิจัยซึ่งอาจมีความหมายไม่ใช่ความหมายทั่วๆ 

ไป ผู้วิจัยจะต้องให้ค านิยามค าเหล่านี้ด้วยเพ่ือไม่ให้ผู้อ่านเข้าใจไปเป็นอย่างอ่ืนเช่น  โฮสต์ (Host) 
หมายถึง คนหรือสัตว์ที่มีปรสิตอาศัยอยู่ ผู้บริหาร หมายถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุข
อ าเภอ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ค าอีกประเภทหนึ่งที่ควรให้ค านิยามก็คือ ค าที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรม มีความหมายไม่ชัดเจน เข้าใจยาก เช่นค าว่า ความมุ่งหวัง (Aspiration) 
เพทุบาย (Machiavellianism) ความเชื่อ แบบฝังใจ (Dogmatism) เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วการให้
นิยามศัพท์เฉพาะ อาจแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ การนิยมแบบทั่วไปกับการนิยามปฏิบัติการ 

4. นิยามแบบท่ัวไป  
เป็นการก าหนดความหมายโดยทั่วไปอย่างกว้างๆ อาจให้ความหมายตามทฤษฎี 

พจนานุกรม หรือตามผู้เชี่ยวชาญก็ได้ เป็นการนิยามในรูปมโนภาพซึ่งยากแก่การปฏิบัติ ไม่รู้ว่าจะวัด
ได้โดยวิธีใดและใช้อะไรวัด เช่น 

วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนในรูปบทกวีนิพนธ์ ร้อยกรองและข้อเขียนทั้งหมดที่ใช้ภาษา
ร้อยแก้ว 

การตอบและการตรวจให้คะแนนวิธี 0-1(Zero-one method) หมายถึง วิธีการที่ให้นักเรียน
เลือกตอบเฉพาะตัวเลือกที่ถูก จะให้คะแนน 0 คะแนนถ้านักเรียนตอบผิด และให้คะแนน 1 คะแนน
ถ้านักเรียนตอบถูก 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การท าวิจัยทุกเรื่อง ผู้ท าวิจัยจะต้องทราบว่าเมื่อท าเสร็จแล้วผลการวิจัยจะก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของการวิจัยมีได้หลายลักษณะ เช่น การน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
ก าหนดนโยบาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจ ใช้ในการแก้ปัญหา หรือท าวิจัย
ต่อไป เป็นต้น ประโยชน์จึงเป็นการอธิบายถึงประโยชน์ของงานวิจัยนี้ โดยอาศัยความส าคัญของเรื่อง 
ควรพยายามให้เห็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ประชากร ฯลฯ  

การเขียนประโยชน์ของงานวิจัยควรเขียนเป็นข้อๆ เพ่ือระบุถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จะต้องเขียนด้วยภาษาท่ีอ่านง่ายและพยายามโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็น
ประโยชน์ของงานวิจัยให้มากที่สุด 
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1. หลักการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.1 เขียนประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงมากท่ีสุด ไปหาประโยชน์น้อยที่สุดจากการวิจัย 
1.2 ไม่ขยายความเกินความเป็นจริง ต้องอยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์ท่ีศึกษาเท่านั้น 
1.3 ควรเขียนให้ครอบคลุมท้ังผลในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งผลทางตรงและทางอ้อม 
1.4 ควรระบุในรายละเอียดว่าผลดังกล่าวจะตกกับใครเป็นส าคัญ เช่น ผู้วิจัย หน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง ประชากรในพ้ืนที่วิจัย หน่วยงานทางวิชาการ เป็นต้น 
1.5 ไม่ควรเขียนในลักษณะที่ล้อจากวัตถุประสงค์ เช่น วัตถุประสงค์ คือ “1. เพ่ือ

ศึกษา…..” ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็ไม่ควรเขียนล้อเลียนในลักษณะ “1. ใช้ผลการศึกษาดังกล่าว
ไปใช้อะไร…” เพราะการศึกษาเรื่องใดก็ย่อมจะได้ผลการศึกษาเรื่องนั้นอยู่แล้ว ควรเขียนในท านองว่า 
เมื่อทราบผลแล้วจะน าผลไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มใด หน่วยงานใดและสังคมใด 

 

สรุป 
รายละเอียดในบทนี้มุ่งเน้นการเขียนความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา ท าความเข้าใจ

กับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นทั้งปรากฏการณ์ทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น และปรากฏการณ์ทาง
สังคมท่ีเกิดจากธรรมชาติ จนสามารถอธิบายได้ถึงสภาพของปัญหาที่ด ารงอยู่ ประกอบกับการอธิบาย
เชิงเหตุผลในการด าเนินการวิจัย ปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะมีช่องว่างที่
จ าเป็นต้องหาองค์ความรู้มาอธิบาย โดยวิธีการหาความรู้ที่ถูกต้องตามหลักการหาความรู้ ผ่านการ
เลือกปัญหาการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การตั้งค าถามการวิจัยและสมมติฐานการ
วิจัยที่ถูกต้อง รวมทั้งการก าหนดขอบเขตการวิจัยที่ต้องชัดเจน จ าเพาะเจาะจง ที่สะท้อนให้เห็นพ้ืนที่
วิจัย ส าหรับข้อตกลงเบื้องต้น ถ้ามีก็ได้หรือถ้าไม่มีก็ได้ นิยามศัพทแ์ละประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
แบบฝึกหัด 

ให้นักศึกษาเขียนร่างบทน าการวิจัยที่นักศึกษาก าลังสนใจ โดยให้เชื่อมโยงระหว่างปัญหาการ
วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย ที่นักศึกษาสนใจโดยเน้นความชัดเจนในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. เหตุผลในการเลือกประเด็นวิจัยอย่างละเอียด 
2. ที่มาของปัญหาการวิจัยให้ชัดเจน 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4. ขอบเขตในการวิจัย 
5. นิยามศัพท์ 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
เรื่อง การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยโดยทั่วไปจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวประเด็นที่จะวิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นนักวิจัยต้องให้ความส าคัญกับการทบทวน
วรรณกรรม ควรเลือกทบทวน วิธีการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องที่หลากหลายและครอบคลุมเนื้อหา 
เพ่ือจะน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรุปเป็นกรอบแนวคิด 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ประโยชน์ของการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 
2. วรรณกรรมที่นักวิจัยควรเลือกทบทวน 
3. วิธีการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 
4. หลักการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
5. สรุป  
6. แบบฝึกหัด 
7. เอกสารอ้างอิง 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ในการเรียนการสอนประจ าบทนี้ เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายประโยชน์ของการทบทวนวรรณคดีที่เก่ียวข้องได้  
2. ชี้น าวรรณกรรมที่นักวิจัยควรเลือกทบทวนได้อย่างถูกต้อง  
3. อธิบายวิธีการทบทวนวรรณคดีที่เก่ียวข้องได้ 
4. บอกหลักการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. ใช้วิธีการบรรยาย ซักถาม  
2. น าเสนอผลการสืบค้นวรรณกรรมทีเ่ลือกทบทวนรายบุคคลที่แต่ละคนสนใจ 
3. สืบค้นเอกสารงานที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
4. น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย ค าตอบตอบข้อซักถาม 

ส่ือการเรียนการสอน 
กระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และเครื่องขยายเสียง  

การวัดผลและการประเมินผล 
1. การวัดผล 

1.1 ผลการค้นคว้าและน าเสนอผลการสืบค้นวรรณกรรม   
1.2 ความก้าวหน้าในการเขียนผลการทบทวนวรรณคดีที่เก่ียวข้อง 
1.3 การน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 
1.4 การเข้าเรียน   
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2 การประเมินผล 
2.1 จ านวนผู้เรียนน าเสนอผลการสืบค้นวรรณกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.2 ความก้าวหน้าในการเขียนผลการทบทวนวรรณคดีที่เก่ียวข้อง มากกว่าร้อยละ 70 
2.3 การน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
2.4 การเข้าเรียน มากกว่าร้อยละ 90    
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บทท่ี 2  
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง (The Review of the Related Literature) เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาข้อเท็จจริงต่างๆเพราะการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเป็นการศึกษาเชิง
ทฤษฎีผลงานวิจัยหรือรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีในการท าวิจัยโดยศึกษาจากวารสาร
หนังสือต ารารายงานการวิจัยจดหมายเหตุหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องจึง
เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงแนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยแบบจ าลองความคิด (Model) กรอบ
แนวคิดที่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการวิจัย (วิจิตร ศรีสุพรรณ, 2545) วัตถุประสงค์หลักของการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องคือเพ่ือที่จะศึกษาว่าประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานั้นมีผู้เคยศึกษาหรือ
เขียนแนวคิดทฤษฎีไว้บ้างหรือไม่ซึ่งนักวิจัยอาจศึกษาจากบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์
หนังสือต าราหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ แนวปฏิบัติมาตรฐานต่างๆ
เป็นต้น 

 

ประโยชน์ของการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 
การทบทวนวรรณคดีที่เก่ียวข้องมีประโยชน์อย่างมากส าหรับนักวิจัยเพราะการท าวิจัยจะต้อง

ยึดหลักความมีเหตุผลในทุกขั้นตอนของการด าเนินการเหตุผลที่น ามาใช้ในแต่ละขั้นตอนของการท า
วิจัยได้มาจากการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องนั้นเองประโยชน์ของการทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ยวข้องมี
หลายด้านซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (ภัทรา นิมานนท์, 2539 และสิน พันธุ์พินิจ, 2553)  

1. ช่วยก าหนดปัญหาการวิจัยและได้ข้อมูลที่จะช่วยให้ปัญหาการวิจัยนั้นมีความชัดเจนขึ้น
การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องเป็นการรวบรวมความรู้และข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งสามารถน ามาเป็น
เหตุผลในการพิจารณาเลือกปัญหาในการวิจัยและการตั้งปัญหาในการวิจัยได้ตลอดจนช่วยให้ผู้วิจัยมี
ข้อมูลประกอบในการที่จะปรับเปลี่ยนปัญหาให้มีความชัดเจนและเป็นปัญหาที่จะน ามาท าการวิจัยได้
จริง 

2. ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบทฤษฎีส าหรับปัญหาที่น ามาท าการวิจัยได้เพราะ
การศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีต่างๆและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดจะช่วยท าให้สามารถ
พิจารณาก าหนดกรอบของทฤษฎีได้อย่างชัดเจนว่าจะต้องใช้ทฤษฎีใดมาประกอบกันหรือจะยึดตาม
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง 

3. ช่วยให้ผู้วิจัยทราบว่าเคยมีใครท าการวิจัยในขอบเขตของปัญหานี้มาบ้างเพ่ือที่จะได้ไม่ท า
การวิจัยซ้ าในปัญหาเดียวกันเป็นการลดการท าวิจัยซ้ าซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันการสูญเสียเวลาและ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการท างานวิจัย 

4. ช่วยชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ในการท าวิจัยเนื่องจากการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องอาจท า
ให้ผู้วิจัยได้พบข้อบกพร่องหรืออุปสรรคในการท างานวิจัยที่มีลักษณะการออกแบบวิจัยที่คล้ายคลึงกับ
การวิจัยที่จะท าซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจของผู้วิจัยว่าจะท าการวิจัยในปัญหานั้นหรือไม่หรือจะป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหานั้นอย่างไร 



22 
 

5. ช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ได้มีผู้ท าการวิจัยไว้แล้วอันจะ
เป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินการวิจัยและการเลือกหรือการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลรวมทั้งยังเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

6. ช่วยท าให้ผู้วิจัยสามารถเชื่องโยงผลการวิจัยที่จะท าออกมากับแนวคิดทฤษฎีหรือ
ผลงานวิจัยที่ได้เคยมีผู้ท าการศึกษาไว้แล้วซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างทฤษฎีขึ้นมาใหม่หรือการ
ทดสอบทฤษฎีที่มีอยู่ได ้
 

วรรณกรรมที่นักวิจัยควรเลือกทบทวน 
บทประพันธ์ต่างๆที่มีการตีพิมพ์มีความแตกต่างทั้งในด้านคุณภาพและเป้าหมายผู้อ่านนักวิจัย

จึงควรเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมโดยทั่วไปวรรณกรรมทางวิชาการจ าแนกออกเป็น 5 ประเภท 
(Polit & Hungler, 1999) คือ 

1. รายงานผลการวิจัย (Research Findings) ข้อเท็จจริง (Facts) และสถิติต่างๆ (Statistics) 
รายงานวิจัยเป็นแหล่งส าคัญที่ช่วยให้ผู้วิจัยทราบว่าองค์ความรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างไรมาจากแหล่งใดใช้
กรอบแนวคิดใดรวมทั้งวิธีการวิจัย 

2. ทฤษฎี (Theory) งานวรรณกรรมประเภทนี้มีประโยชน์มากต่อผู้วิจัยในด้านการให้กรอบ
แนวคิดและการชี้น าปัญหาการวิจัย 

3. ระเบียบวิธีการ (Methodology) นอกจากบริบทเกี่ยวกับเรื่องท่ีผู้วิจัยสนใจแล้วการที่จะ
ได้มาซึ่งความรู้นั้นๆก็เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยควรให้ความส าคัญด้วยเช่นกันเช่นระเบียบวิธีการวิจัยต่างๆ
เครื่องมือวัดต่างๆเป็นต้น 

4. ความคิดเห็นและทัศนคติ (Opinion and Viewpoints) วรรณกรรมเหล่านี้จะมีประโยชน์ 
ในด้านการก าหนดแนวคิดและปัญหาการวิจัย 

5. รายงานกรณีศึกษา (Case Reports) บทความเกี่ยวกับสถานการณ์ทางคลินิก (Clinical 
Descriptions) และบันทึกประสบการณ์ (Anecdotes) วรรณกรรมประเภทนี้มักมาจากประสบการณ์
ของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนสะท้อนปัญหาทางคลินิกท่ีเกิดข้ึนงานวรรณกรรมประเภทนี้จะช่วยจุดประกาย
ความคิดในการหาปัญหาและแนวทางในการท าวิจัยให้แก่ผู้วิจัยได้ 
 

วิธีการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 
การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเป็นการศึกษาข้อเท็จจริงแนวคิดทฤษฎีและ

ผลการวิจัย ดังนั้นจะเห็นว่ามีสิ่งที่ต้องศึกษาเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการท า
วิจัยกันมากผลการวิจัยบางเรื่องก็มีความเก่ียวข้องกับงานของผู้วิจัยมากแต่บางเรื่องก็มีความเกี่ยวข้อง
เพียงเล็กน้อยดังนั้นผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องเลือกทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง
มากที่สุดวิธีการทบทวนวรรณคดีที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ (Carnwall & Daly, 2001)   

1. ก าหนดเรื่องและขอบเขตเรื่องที่จะทบทวน 
ผู้ที่เริ่มท างานวิจัยใหม่ๆอาจมีความยากล าบากในการก าหนดเรื่องที่จะศึกษาให้ชัดเจนซึ่ง

การอ่านวรรณกรรมประเภททฤษฎีจะช่วยให้นักวิจัยสามารถก าหนดเรื่องที่จะวิจัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ส าหรับขอบเขตเรื่องที่จะค้นนั้นขึ้นกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจศึกษาและพ้ืนฐานความรู้ของ
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นักวิจัยเองถ้าเป็นเรื่องที่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจ านวนมากผู้วิจัยจะต้องก าหนดขอบเขตการสืบค้นให้
กว้างขวางและครอบคลุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยมือใหม่อาจต้องก าหนดขอบเขตการสืบค้นในช่วง
เริ่มต้นไว้กว้างและครอบคลุมสาระที่จะเป็นพ้ืนฐานความรู้ในเรื่องที่ จะศึกษามากกว่านักวิจัยที่มี
ประสบการณ์มาแล้วเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สะท้อนองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดอย่างไรก็
ตามคุณภาพของการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนวรรณกรรมแต่ขึ้นกับสาระที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีนักวิจัยสนใจจะศึกษาและคุณภาพของวรรณกรรมที่นักวิจัยได้น ามาทบทวน 

2. ก าหนดแหล่งสารสนเทศที่จะสืบค้น 
เนื่องจากความก้าวหน้าในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศการสืบค้นใน

ปัจจุบันจึงนิยมสืบค้นทางระบบฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิคซึ่งสะดวกรวดเร็วและสามารถสืบค้นได้ลึกซึ้ง
มากกว่าการสืบค้นด้วยมืออย่างไรก็ตามส าหรับผลงานวิจัยที่ด าเนินการโดยนักวิจัยไทยและวารสารที่
ตีพิมพ์ในประเทศไทยหลายฉบับยังไม่ได้น าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิคดังนั้นการสืบค้นด้วยมือ
จากตู้บัตรรายการหนังสือในห้องสมุดและมุมดัชนีวารสารภาษาไทยในห้องสมุดที่ผู้วิจัยไปใช้บริการยัง
เป็นสิ่งที่ยังต้องท าอยู่ 

ฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิคที่ส าคัญส าหรับนักวิจัยทางการพยาบาลคือ CINAHL (Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature) และ MEDLINE (Medical Literature 
Online) ผู้วิจัยจะสามารถสืบค้นฐานข้อมูล MEDLINE ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่จะเข้าถึงได้
เฉพาะหัวเรื่องและบทคัดย่อเท่านั้นหากต้องการบทความเต็มฉบับ (Full text) จะต้องสั่งซื้อภายหลัง
โดยทั่วไปสถานศึกษาและสถาบันวิจัยหลายแห่งได้จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันขึ้นและยังได้
เป็นสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิคเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักวิจัยในสังกัดได้สืบค้นด้วย ซึ่งใน
ลักษณะนี้ผู้วิจัยสามารถอ่านบทความเต็มฉบับได้ส าหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นสมาชิก
ฐานข้อมูลหลายฐานข้อมูลรวมทั้งฐานข้อมูลหนังสืออิเล็คโทรนิค  (E-book) ด้วยนอกจากนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้มีนโยบายความร่วมมือกับห้องสมุดสถาบันอ่ืนในการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
ท าให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถใช้ฐานข้อมูลของสถาบันอ่ืนๆทั้งในและนอกประเทศได้
อีกด้วย 

ส าหรับการเข้ าถึ งห้องสมุดมหาวิทยาลัย เชี ยงใหม่ผู้ วิ จั ยสามารถเข้า ได้ ทาง เว็บ 
http://library.cmu.ac.th/cmul/ ส่วนห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น
สามารถเข้าถึงได้ที่http://portal.nurse.cmu.ac.th/library/SitePages/Home.aspx ซึ่งฐานข้อมูล
ที่ห้องสมุดดังกล่าวมีให้บริการหลากหลายชนิดเช่น CMUL OPAC, ISIS OPAC, Electronic 
Databases  

1. CMUL OPAC เป็นฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นรายชื่อหนังสือและสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. Electronic Databases เป็นฐานข้อมูลวารสารหนังสือและวิทยานิพนธ์ออนไลน์ซึ่ง
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่น ACM Digital Library , H.W. Wilson , IEEE/IEE Electronic Library 
(IEL) , LexisNexis , Pro Quest Digital Dissertations , Science Direct 
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ส าหรับฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทางการพยาบาลมีหลายฐานเช่น CINAHL, Science Direct, 
H.W. Wilson, Pro Quest Digital Dissertation, Wiley Inter Science, Springer link และ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยเป็นต้น 

เทคนิคการสืบค้นนั้นผู้วิจัยจะต้องก าหนดค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนเองจะศึกษาและ
ใช้เครื่องหมายประกอบเพ่ือก าหนดขอบเขตการค้นเช่น “..”, and, or, not บางแห่งอาจสามารถใช้
เครื่องหมาย “+” แทนค าว่า “and” ซ่ึงแต่ละฐานข้อมูลจะมีค าอธิบายวิธีใช้เพื่อให้ผู้ใช้ท าการสืบค้นที่
มีประสิทธิภาพนอกจากนี้อาจต้องก าหนดขอบเขตด้านเวลาเช่นบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีหลังคือปี 
2010 – 2015 เพ่ือให้ได้บทความที่ทันสมัย หากผู้วิจัยทราบชื่อนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ที่จะศึกษาก็สามารถที่จะสืบค้นจากฐานข้อมูลเหล่านี้โดยใช้ชื่อและเรื่องที่ต้องการสืบค้นได้ 

การเลือกบทความที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้ได้บทความที่เกี่ยวข้องจริงๆกับเรื่องที่
นักวิจัยสนใจและเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ส าเนาบทความ ผู้วิจัยควรอ่าน
บทคัดย่อก่อนตัดสินใจสั่งซื้อหรือพิมพ์บทความนั้นออกมาควรเลือกวรรณกรรมที่มาจากแหล่งปฐมภูมิ
มากที่สุดประการส าคัญคือผู้วิจัยไม่ควรรีบร้อนการรีบร้อนท าให้ไม่สามารถสืบค้นเอกสารได้ลึกซึ้ง
เพียงพอและมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้วรรณกรรมที่มาจากแหล่งทุติยภูมิ (Leedy, 1993)  

นอกจากนี้ผู้วิจัยอาจได้ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสะท้อนสภาวะที่แท้จริงขององค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับการวิจัยของตนหรืออาจท าให้ผู้วิจัยสรุปสาระส าคัญผิดเพ้ียนไปจากต้นฉบับท าให้งานวิจัยที่
จะท าซ้ าซ้อนกับผู้อื่นหรือไม่ทันสมัยหรือขาดความเที่ยงตรงไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ 

3. ทบทวนวรรณกรรมอ่านวิเคราะห์พิจารณาความน่าเชื่อถือ 
ในการอ่านรายงานวิจัยผู้วิจัยจะต้องอ่านให้ละเอียดตั้งแต่บทนาวิธีการศึกษาผลการศึกษา

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะไม่ควรสนใจเฉพาะผลการวิจัยเท่านั้นเนื่องจากรายงานการวิจัยที่
ผ่านมาจะให้ข้อคิดหลายอย่างแก่นักวิจัยตั้งแต่เหตุผลการศึกษาการก าหนดปัญหาแหล่งสืบค้นรายงาน
การวิจัยวิธีการวิจัยเครื่องมือวิจัยตลอดจนข้อจ ากัดต่างๆของการท างานวิจัยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้วิจัย
สามารถท าการวิจัยที่ต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่นักวิจัยอ่ืนได้
ประสบมาแล้วในขณะที่อ่านจะต้องอ่านอย่างมีวิจารณญานโดยมุ่งที่สาระส าคัญและความน่าเชื่อถือ
ของวรรณกรรมนั้น 

ประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่งคือผู้วิจัยควรบันทึกแหล่งที่มาของวรรณกรรมที่เลือกทบทวน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนเพ่ือความสะดวกในการเขียนอ้างอิงในภายหลังนอกจากนี้ขณะที่อ่าน
วรรณกรรมที่เลือกมาควรมีการจดสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีต้องการจะศึกษาการจดข้อความใน
บัตรบันทึกมากไปหรือท าสีเน้นข้อความในวรรณกรรมที่อ่านมากจะเปรอะเต็มหน้าจะท าให้ผู้วิจัยจะมี
ข้อมูลมากเกินความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถดึงแนวคิดที่จ าเป็นจากวรรณกรรมชิ้นนั้นได้ 

4. บันทึกการทบทวนวรรณกรรม 
ผลลัพธ์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องก็คือรายงานการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องที่เป็นลายลักษณ์อักษรการเรียบเรียงรายงานการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นงานที่
ต้องอาศัยความละเอียดและความสามารถของผู้วิจัยในการมองเห็นภาพรวมของสาระที่ได้จากการ
อ่านวรรณกรรมที่ตนเลือกผู้เชี่ยวชาญหลายท่านแนะน าการท าตารางบันทึกที่สามารถบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับผู้เขียนจ านวนตัวอย่างวิจัยแบบวิจัยเครื่องมือและวิธีวัดตัวแปรที่ศึกษาและผลของการศึกษา
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หลักๆ (วิจิตร ศรีสุพรรณ, 2528, 2545; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, ศิริพร ขัมภลิขิต, และทัศนีย์ นะแส, 
2539; Polit & Hungler, 1999)  

5. เขียนบททบทวนวรรณกรรม 
ในการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องจะมีเอกสารต่างๆ มากมายซึ่งเอกสารเหล่านั้นถ้า

น ามาใช้อ้างอิงในเนื้อหาจะยึดหลักเดียวกับการเขียนรายงานทั่วไปส าหรับเอกสารอ้างอิงหรือ
บรรณานุกรมต้องเขียนโดยยึดตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งส าหรับในที่นี้จะเสนอวิธีการเขียน
เอกสารอ้างอิงตามรูปแบบของ The American Psychological Association (APA) ซึ่งจัดท าโดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)  

ในการเรียบเรียงเนื้อหาผู้วิจัยควรท าเค้าโครงการเขียนเนื้อหาก่อนลงมือเขียนเค้าโครงเนื้อหา
จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถล าดับหัวข้อการน าเสนอที่เหมาะสมในบางเรื่องที่เขียนเช่นสาระที่เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาควรล าดับหัวข้อตามระยะเวลาโดยทั่วไปแล้วบททบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ควรครอบคลุมสาระเกี่ยวกับตัวแปรต้นตัวแปรตามและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร
ตามท้ังนี้เมื่ออ่านรายงานการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วผู้อ่านจะทราบว่าองค์ความรู้ใดที่เป็น
ที่รู้และยังไม่รู้บ้าง 

ส าหรับการอ้างอิงผลการวิจัยที่ผ่านมานักวิจัยจะต้องน าเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่
อ้างอิงพอสังเขปและสรุปภาพรวมของผลการวิจัยที่พบในรายงานวิจัยที่ทบทวนในการน าเสนอเนื้อหา
ในรายงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องควรเขียนด้วยค าพูดของตนเองไม่ควรคัดลอกเนื้อหาจาก
วรรณกรรมที่ทบทวนทุกค าพูดในกรณีที่ต้องการคัดลอกข้อความหากพบว่ามีจ านวนไม่เกิน 40 ค า
จะต้องใช้เขียนอัญประกาศคู่ก ากับ 

ในการเขียนวรรณคดีที่เก่ียวข้องผู้วิจัยควรยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
1. สรุปเนื้อหาและแนวความคิดในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจัดเรียงล าดับทฤษฎีที่เป็น

พ้ืนฐานของปัญหาในการวิจัยเริ่มจากทฤษฎีหรือแนวคิดที่กล่าวกว้างๆทั่วไปก่อนแล้วจึงจะกล่าวถึง
ทฤษฎีเฉพาะหรือแนวคิดท่ีตรงกับปัญหาในการวิจัย 

2. สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการวิจัยพิจารณาเขียนให้ผสมผสานกันทั้งของใน
ประเทศและต่างประเทศผลการวิจัยนั้นเอาเฉพาะผลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและเขียนตามล าดับเรื่องที่
อ้างอิงถึงโดยการเขียนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องควรระบุถึงสิ่งต่างๆ ที่ส าคัญดังนี้ 

2.1 ชื่อของผู้วิจัย 
2.2 ชื่อของเรื่องหรือปัญหาการวิจัย 
2.3 วิธีการวิจัยตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.5 ผลการวิจัยจะต้องสรุปประเด็นในเชิงเหตุผล 

3. การเขียนควรใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยได้ศึกษาและมีความเข้าใจในงานวิจัยนั้นหรือ
มีความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้อย่างชัดเจน 

4. การเขียนเอกสารอ้างอิงควรระบุทุกครั้งที่อ้างอิงและใช้วิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง
เหมือนกันตลอดการอ้างอิงนี้จะช่วยให้ทราบว่าแหล่งที่มาของข้อความนั้นคืออะไรหากผู้ที่อ่านต้องการ
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จะศึกษาเพ่ิมเติมก็สามารถที่จะไปหามาอ่านได้และยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยได้มีการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาในการวิจัยมาเป็นอย่างดีและยึดหลักเหตุผลในการท าวิจัย 

เมื่อเราศึกษาเอกสารและงานวิจัยอย่างรอบคอบแล้ว จะท าให้เรามองเห็นความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งลักษณะการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยนี้เป็นกระบวนการสร้างมโนทัศน์ (Conceptualization) ผลจากการสร้างมโนทัศน์จาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สิ่งที่ได้ก็คือ กรอบความคิดเชิงทฤษฏี (Theoretical Framework) ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นโมเดลแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดในลักษณะเป็นโครงสร้าง ดังภาพ 2.1 

 
หลักการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

เป็นการน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักของการอ้างอิงงานวิจัยของตนโดยต้อง
เขียนข้ออ้างอิงให้ชัดเจนว่าได้แนวคิดเหล่านั้นจากใครน ามาใช้อย่างไรโดยต้องมีการบูรณาการ
ความคิดที่ได้มาอย่างหลากหลายและเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดทฤษฎีหลักกับประเด็นงานวิจัยของ
ผู้วิจัยให้ผู้อ่านได้เห็นความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หมายถึง
แนวความคิดของผู้วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆมักแสดงด้วยแผนภูมิโดยเป็น
แผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างประเด็นส าคัญที่
นักวิจัยต้องการศึกษาและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้วยลูกศรแผนภูมิดังกล่าวจะมีลักษณะแตกต่างกันไป
ตามแบบแผนการวิจัยที่ผู้วิจัยใช้ตอบค าถามวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยส่วนใหญ่ได้มาจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องประกอบกับแนวความคิดของผู้วิจัยเองหลังจากทบทวนผลงานวิจัยและทฤษฎีต่างๆที่
เกี่ยวข้องแล้ว ลักษณะการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยมีได้ 2 ลักษณะ 
 ลักษณะที่ 1 เขียนบรรยายเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดทฤษฎีหลักและประเด็นงานวิจัยของ
ผู้วิจัยแล้วสรุปเป็นแผนภูมิ 
 ลักษณะที่ 2 เป็นแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น 
(Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable)  

ตัวอย่างกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการทบทวนผลงานวิจัยและทฤษฎีต่างๆ น ามาท าการ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยของการวิจัยศึกษาตัวแปรสภาพแวดล้อมในครอบครัวลักษณะของครู
และลักษณะของนักเรียนที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 จังหวัดนครพนม ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมในครอบครัวที่พ่อแม่สร้างขึ้นมีส่วนในการส่งเสริมการเรียนของเด็กครอบครัว
ที่มีความอบอุ่นพ่อแม่แสดงออกถึงความรักใคร่และมีความมั่นคงทางอารมณ์จะมีผลต่อแรงจูงใจใน
การเรียนของเด็ก (Cronbach.1977: 205) ความเอาใจใส่และความรักที่พ่อแม่มีต่อเด็กนั้นจะ
เกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจและความส าเร็จด้านการเรียน (Gage and Berliner, 1979: 121) สิ่ง
ใดก็ตามที่ผู้ใหญ่แสดงปฏิกิริยาต่อเด็กในครอบครัวจะเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญของลักษณะนิสัยต่างๆ
ของเด็กมากกว่าสถานภาพด้านอ่ืนๆ และการส่งเสริมปัญญา 
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ภายในครอบครัวมีความสัมพันธ์กันสูงกับสติปัญญาและผลการเรียนของเด็ก ความสามารถทางการ
เรียนและผลสัมฤทธิ์ยังมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางจิตวิทยาและการกระตุ้นส่งเสริมทางปัญญา
ภายในบ้าน  

จากการศึกษาพบว่า ครูเป็นผู้ช่วยชี้ช่องทางให้เด็กรู้จักวางเป้าหมายโดยการกระตุ้นให้
ก าลังใจ (พรรณี ชูชัย, 2522: 230) ซึ่งรูปแบบการสอนหรือวิธีการสอนมีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณการเสริมแรงและการมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  (Bloom. 
1976: 118,128, Mc. crink. 1999: 3420-A) นอกจากนี้การรับรู้ความ สามารถยังก่อให้เกิดแรงจูงใจ
และความพยายามมุมานะส าหรับงานใหม่ต่อไป (Bloom, 1976: 27, 95) และผู้ที่มีความเชื่ออ านาจ
ภายในตัวยังเป็นผู้ที่มีการตัดสินใจมั่นคงและเด็ดเดี่ยวท างานโดยเห็นคุณค่าและความพยายามของตน
และความเชื่ออ านาจภายในตนเองยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Mara. 1997 : 1215-A) ส าหรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณนั้นเกิดจากแรงจูงใจภายใน นอกจากแรงจูงใจภายในแล้วนิสัยในการเรียนยังเป็น
คุณลักษณะส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2545) และ
ในการเรียนเพ่ือประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องใช้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและการใช้ความคิด
ไตรต่รองในงานที่ท าและการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นเป็นการคิดโดยใช้เหตุผลซึ่งการมีเหตุผลที่ดีนั้น
เป็นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ผลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและแนวคิดของนักศึกษานักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาหลายท่านพบว่า ตัวแปรที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Y) 
ได้แก่ สัมพันธภาพภายในครอบครัว (X1) การสนับสนุนทางวิชาการจากผู้ปกครอง (X2) คุณภาพการ
สอนของครู (X3) ความเชื่ออ านาจภายในตน (X4) แรงจูงใจภายใน (X5) และนิสัยในการเรียน (X 6) 
ซึ่งตัวแปรต่างๆ นี้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ผู้วิจัยจึงก าหนดรูปแบบเส้นทางตามสมมติฐานของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณดังแสดงในภาพที ่2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 รูปแบบสมมติฐานการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Model) ของตัวแปรที่
ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

สัมพันธ์ภาพ 
ภายในครอบครัว (X1) 

การสนับสนุนทางวิชาการ 
จากผู้ปกครอง (X2) 

คุณภาพของการสอน 
ของครู(X3) 

นิสัยในการเรียน (X6) 

แรงจูงใจภายใน (X5) 

ความเชื่ออ านาจ 
ภายในใจตน (X4) 

ความสามารถในการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ (Y) 
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จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีนี้เราอาจจะไม่สามารถน าตัวแปรทั้งหมดมาศึกษาได้ เราอาจ

เลือกบางตัวแปรเข้ามาศึกษา (ด้วยเหตุผลเชิงวิชาการ) ท าให้เราสามารถลดจ านวนตัวแปรจากกรอบ
ความคิดเชิงทฤษฏีเหลือเพียงตั วแปรที่ เราจะศึกษาจริงๆ ซึ่ งก็คือกรอบแนวคิดในการวิจัย 
(Conceptual Framework) นั่นเอง 
  

สรุป  
ในปัจจุบันได้มีแหล่งที่ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าวรรณกรรมที่หลากหลายทั้งที่เป็นเอกสารใน

ห้องสมุดและในฐานข้อมูลดิจิตรอล อิเล็คโทรนิค ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่
นักวิจัยทุกคนจะต้องท าการค้นคว้าให้ละเอียดและครอบคลุม พร้อมทั้งจะต้องมีความเข้าใจใน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องทั้งหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เองที่ผู้วิจัยจะต้องน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย นอกจากนี้เมื่อท าการทบทวนวรรณกรรมแล้วผู้วิจัยจะต้องสามารถเรียบเรียงแนวคิดและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการอีกด้วย ในส่วนของเทคนิคการเขียนอ้างอิงนั้น 
ผู้วิจัยควรเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรที่ผู้วิจัยเกี่ยวข้องเช่น วารสารที่ส่งตีพิมพ์หน่วยงานที่ให้
ทุนสนับสนุนและ สถานศึกษาท่ีตนเองศึกษาอยู่ เป็นต้น เพ่ือน าสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
จะท าให้ผู้วิจัยและผู้อ่านงานวิจัยได้มองเห็นภาพรวมงานวิจัยของตนเองได้ชัดเจนขึ้น มองเห็น
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามากขึ้น ที่ส าคัญที่สุดนักศึกษา/ผู้วิจัยต้องเขียนสรุป
สาระส าคัญผลการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งที่จะท าวิจัย โดยได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศึกษาอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม และเจาะลึก นอกจากนี้ยังช่วยให้
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ เกิดความมั่นใจว่านักศึ กษาที่เสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ มีข้อมูล ความรู้ และแนวทางเพียงพอที่จะด าเนินการวิจัยต่อไปได้ 

การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาต้องคัดสรรสิ่งที่จะเขียนให้เหมาะสม 
เนื่องจากในการศึกษาค้นคว้านั้น นักศึกษาจะพบข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและคล้ายจะเกี่ยวข้อง
จ านวนมาก  จึงต้องก าหนดกรอบการคัดสรรให้ดีไม่ใช่เขียนรายงานผลการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่
รวบรวมมาได้ ลักษณะการเขียน เป็นการเขียนเชิงสังเคราะห์จากสิ่งที่รวบรวมได้ เขียนเป็นภาษาของ
ตนเอง ไม่น าเอาสิ่งที่ค้นคว้าได้มาเรียงต่อๆ กัน  ดังนั้นในการเขียนบทนี้ นักศึกษาต้องก าหนดโครง
เรื่องเป็นหัวข้อต่างๆ ให้ชัดเจนคือ หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย จากนั้นจึงน าเสนอใน
รายละเอียด    

 ส่วนที่สรุปให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบันหรือองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาของหัวข้อวิทยานิพนธ์ เช่น เคยมีใครศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาค าตอบในประเด็นนี้หรือประเด็น
ใกล้เคียงมาแล้วบ้าง ใช้วิธีการใด และได้ผลอย่างไร การที่ได้อ่านทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวางจะช่วยให้ทราบว่าประเด็นปัญหาของหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่เราประสงค์จะศึกษาค้นคว้านั้น 
เคยมีใครศึกษามาก่อนแล้วหรือไม่ อย่างไร สิ่งที่เราเสนอว่าจะท าไม่ควรจะซ้ าซ้อนกับงานที่เคยมีผู้ท า
มาก่อนแล้ว เว้นเสียแต่ว่าเป็นการศึกษาปัญหาเดียวกัน แต่ใช้วิธีการหรือการเข้าสู่ค าตอบ 
(Approach) แตกต่างออกไป ใช้ปัจจัยเงื่อนไขที่แตกต่างจากงานเดิม หรืออาจใช้วิธีการเดียวกันแต่
แนวคิดและสมมติฐานของเราแตกต่างออกไป เราต้องการพิสูจน์เพ่ือยืนยันหรือล้มล้างค าตอบของ
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ประเด็นปัญหาจากผลงานเดิม ก็อาจเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะท างานวิจัยนี้ได้ และน าไปใช้เป็นหนังสือ
อ้างอิงท้ายเล่มต่อไป         
 

แบบฝึกหัด 
ให้นักศึกษาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยในประเด็นที่สนใจ จากการทบทวนเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยให้เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดในกลุ่มตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
หรือตัวแปรผล ที่ต้องการค้นหาค าตอบ พร้อมอธิบายถึงแต่ละแนวคิดท าหน้าที่อธิบายภายใต้กรอบ
แนวคิดอย่างไร 
 

เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
เรื่อง การออกแบบการวิจัยและการวัด 

 
ศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์องค์ความรู้จากการ

ทบทวนแล้วท าความเข้าใจกับโจทย์การวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัยทั้งเชิงเนื้อหา เชิง
พ้ืนที่ ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หน่วยวิเคราะห์ในการวิจัยแล้วน ามาออกแบบการวิธีวิจัยและ
สถิติที่เหมาะสมการก าหนดตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร การสร้างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือ การเลือกกลุ่มเปูาหมายและการสุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บข้อมูล 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. แบบการวิจัย/การออกแบบการวิจัย 
2. ความแปรปรวนในการวิจัยเชิงปริมาณ 
3. ประชากรและตัวอย่าง 
4. ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี 
5. ประเภทของการออกแบบการวิจัย 
6. วิธีการวางแผนแบบการวิจัย 
7. ความเที่ยงตรงของการออกแบบการวิจัย 
8. การวัด 
9. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
10. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
11. การวิเคราะห์ข้อมูล 

12. สรุป 
13. แบบฝึกหัด 
14. เอกสารอ้างอิง  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ในการเรียนการสอนประจ าบทนี้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายรูปแบบการวิจัยได้  
2. ชี้แจงระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ 
4. บอกหลักการก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. ใช้วิธีการบรรยาย ซักถาม  
2. น าเสนอผลการสืบค้นวรรณกรรมทีเ่ลือกทบทวนรายบุคคลที่แต่ละคนสนใจ 
3. สืบค้นเอกสารงานที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
4. น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย ตอบข้อซักถาม 
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สื่อการเรียนการสอน 

กระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และเครื่องขยายเสียง  
การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล 
1.1 การน าเสนอระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข  
1.2 ความก้าวหน้าในการเขียนระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
1.3 การตอบข้อซักถาม 
1.4 การเข้าเรียน   

2 การประเมินผล 
2.1 น าเสนอระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.2 ความก้าวหน้าในการเขียนระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข มากกว่าร้อยละ 70 
2.3 การเข้าเรียน มากกว่าร้อยละ 90  
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บทท่ี 3 
การออกแบบการวิจัยและการวัด 

 
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์และมี

ประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นจะต้องมี “การวางแผน”ไว้ล่วงหน้าว่าการปฏิบัติงานนั้นๆมีความมุ่งหมาย
อะไรจะด าเนินการอย่างไรมีบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้องจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรและใช้งบประมาณ
ด าเนินการเท่าไรจากแหล่งงบประมาณใดเป็นต้นและในกรณีของการวิจัยก็เช่นเดียวกันที่ จ าเป็น
จะต้องมีการด าเนินการในลักษณะเช่นเดียวกันที่เรียกว่า“การออกแบบการวิจัย” เพ่ือให้การวิจัยนั้นๆ
สามารถที่ด าเนินการในการแสวงหาข้อมูล/สารสนเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือน ามาใช้ตอบปัญหาในการ
วิจัยได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

แบบการวิจัย/การออกแบบการวิจัย 
แบบการวิจัยเป็นแผนโครงสร้างหรือยุทธวิธีส าหรับการศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้ได้ค าตอบของ

ปัญหาการวิจัยและควบคุมความแปรปรวนที่เกิดขึ้นซึ่งแผนเป็นโครงร่างที่แสดงแนวทางและขั้นตอน
การด าเนินการวิจัยในภาพรวม, โครงสร้างเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) และยุทธวิธีเป็นวิธีการที่เลือกใช้เพ่ือให้ได้
ค าตอบของปัญหาการวิจัยได้แก่การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้น  (Kerlinger, 
1986; Wiesma, 2000) หรือเป็นแผนงานที่แสดงวิธีการอย่างมีระบบมีขั้นตอนในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาการวิจัยที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ (นงลักษณ์วิรัชชัย, 
2531) 

ในขณะที่การออกแบบการวิจัย (Research Design) หมายถึงการวางแผนและการจัดการ
โครงการวิจัยตั้งแต่การก าหนดปัญหาการวิจัยจนกระทั่งการเขียนรายงานและการเผยแพร่โดย
เกี่ยวข้องกับแนวคิด 4 ประการได้แก ่1) กลยุทธ์การวิจัย 2) กรอบแนวคิด 3) ข้อมูล และ4) เครื่องมือ
วิธีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล (Punch, 1998) 

การออกแบบการวิจัย หมายถึง การจ ากัดขอบเขตและวางรูปแบบการวิจัยให้ได้ค าตอบที่
เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย ผลจากการออกแบบการวิจัยจะท าให้ได้ตัวแบบการวิจัยที่เปรียบเสมือน
พิมพ์เขียวของการวิจัย (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2539) ตลอดจนยังเป็นการก าหนดรูปแบบขอบเขตและ
แนวทางการวิจัยเพ่ือให้ได้ค าตอบหรือข้อความรู้ตามปัญหาการวิจัยที่ก าหนดไว้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2538) และยังเป็นการก าหนดกิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรม ที่ผู้วิจัยจะด าเนินการตั้งแต่
เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัยอาทิการเตรียมการการก าหนดสมมุติฐานการก าหนดตัวแปรหรือการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้น และวิธีการและแนวทางที่จะท าให้ได้ข้อมูลจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการศึกษา (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546) สะท้อนให้เห็นว่า การออกแบบการวิจัยเป็นการ
ก าหนดโครงสร้าง/กิจกรรม กรอบการวิจัยที่มีความครอบคลุมตั้งแต่การก าหนดปัญหาการวิจัย การ
ก าหนดตัวแปร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล 

สรุปได้ว่าการออกแบบการวิจัยเป็นกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนการด าเนินการวิจัยที่มี
ระบบและมีข้ันตอนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล/สารสนเทศที่ต้องการน ามาใช้ในการตอบปัญหาการวิจัยตาม
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จุดประสงค์/สมมุติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนรวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือที่
เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของผู้วิจัยในการก าหนดโครงสร้างแผนการปฏิบัติการวิจัยหรือยุทธวิธีเพ่ือใช้
ในการตรวจสอบการด าเนินการวิจัยว่าเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ว่าก่อนที่จะปฏิบัติการ
ด าเนินการวิจัยอาทิในแต่ละขั้นตอนจะมีการด าเนินการอย่างไร, มีบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง, ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อะไร, ใช้สถานที่ด าเนินการเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการด าเนินการเมื่อไรมีรูปแบบการทดลอง
อย่างไร, จะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลอย่างไรเป็นต้นและ
หลังจากการด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วจะเขียนรายงานการวิจัยอภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะใน
การวิจัยอย่างไร 

ในการออกแบบการวิจัยในการด าเนินการวิจัยมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ (Kerlinger, 1986; 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2539; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543) คือ เพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาการวิจัยที่
ถูกต้องชัดเจนและมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือโดยการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่ระบุความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล และ
เพ่ือควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรการวิจัยที่ศึกษา โดยใช้แนวทาง 3 ประการดังนี้ 1) ศึกษาให้มี
ความครอบคลุมขอบเขตของปัญหาการวิจัยให้มากที่สุด 2) ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่ไม่อยู่ใน
ขอบเขตของการวิจัยแต่จะมีผลกระทบต่อผลการวิจัยให้ได้มากที่สุด และ 3) การลดความคลาด
เคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 

นอกจากนี้ สิน พันธุ์พินิจ (2553) ได้น าเสนอการออกแบบการวิจัยมีความมุ่งหมาย ดังนี้ 
1. เพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาการวิจัยที่ถูกต้องในการออกแบบการวิจัยตามแนวคิดทฤษฏี

จะท าให้ได้แบบแผนการวิจัยที่ด าเนินการตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะท าให้ได้ผลการวิจัยที่มีความ
เที่ยงตรงมีความเชื่อม่ันและชัดเจน 

2. เพ่ือควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรวิธีการท าความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษามีค่า
สูงลดความคลาดเคลื่อนให้เหลือน้อยและความแปรปรวนโดยการสุ่มและควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
โดยใช้แบบแผนการวิจัยที่เหมาะสม 

3. เพ่ือให้ได้การวัดตัวแปรถูกต้องถ้าในการออกแบบการวิจัยได้ก าหนดตัวแปรแล้วก าหนดค่า
นิยามเชิงทฤษฎีค่านิยามเชิงปฏิบัติการและก าหนดสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลจะท าให้การ
วัดตัวแปรแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องลดความแปรปรวนและความคลาดเคลื่อนได้ 

4. เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นระบบการออกแบบการวิจัยจะต้องระบุขั้นตอนในการ
ด าเนินการที่ชัดเจนต่อเนื่องเพ่ือสะดวกต่อการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

5. เพ่ือความประหยัดในการวางแผนการใช้งบประมาณแรงงานและก าหนดเวลาควรก าหนด
อย่างเหมาะสมมีเหตุผลจะท าให้การด าเนินการวิจัยสามารถด าเนินการไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ความแปรปรวนในการวิจัยเชิงปริมาณ 
ในการวิจัยเชิงปริมาณจ าแนกตัวแปรเป็น 3 ประเภทได้แก่ประเภทที่ 1 ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) เป็นตัวแปรหลักที่สนใจศึกษาประเภทที่ 2 ตัวแปรต้น (Independent 
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Variable) หรือเป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุหรือตัวแปรจัดกระท าที่สนใจศึกษาว่ามีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
และมุ่งศึกษาว่ามีขนาดของอิทธิพลมากน้อยเพียงใดและประเภทที่  3 เป็นตัวแปรแทรกซ้อน
(Extraneous Variable)ที่เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามแต่ไม่ต้องการ/ไม่สนใจที่จะ
ศึกษาดังนั้นจะต้องควบคุมหรือก าจัดอิทธิพลเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่มีความเที่ยงตรงโดยที่
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 3 ประเภท แสดงได้ในลักษณะของความแปรปรวน (Variance)         
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543) มีดังนี ้

1. ความแปรปรวนอย่างมีระบบ (Systematic Variance) หรือความแปรปรวนร่วม 
(Covariance) หรือความแปรปรวนที่อธิบายได้ (Explained Variance) หรือความแปรปรวนจากผล
การทดลอง (Experimental Variance) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่
ต้องการศึกษา 

2. ความแปรปรวนจากตัวแปรแทรกซ้อน (Extraneous Variance) เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรแทรกซ้อนที่ปนเปื้อน (Confound)กับความแปรปรวนอย่างมีระบบที่
เป็นความแปรปรวนที่ต้องการจะขจัดออกจากการวิจัย 

3. ความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อน (Error Variance) เป็นความแปรปรวนที่ไม่
สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรในการวิจัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆอาทิความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างความคลาดเคลื่อนในการวัดหรือความล าเอียงในการทดลองเป็นต้น 

ความแปรปรวนในการวิจัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอๆ ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องก าหนดขอบเขตการ
วิจัยให้มีความครอบคลุมทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามและปัญหาการวิจัยให้มากที่สุดและจะต้อง
ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่ไม่อยู่ในขอบเขตการวิจัยแต่ส่งผลกระทบต่อการวิจัยและต้องลดความ
คลาดเคลื่อนในการวิจัยให้น้อยที่สุดที่เป็นหลักการในการควบคุมความแปรปรวนในการวิจัยที่เรียกว่า 
“หลักการของแมกซ์–มิน-คอน” (Max-Min-Con. Principle) ที่มีรายละเอียดดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2533; Kerlinger, 1986) 

1. การเพ่ิมความแปรปรวนที่มีระบบให้มีค่าสูงสุด (Maximization of Systematic 
Variance) เป็นการจัดกระท าตัวแปรต้นให้ความแตกต่างกันมากที่สุดและไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 
(Multi-co-linearity) หรือการสุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษาจะท าให้ได้ค่าของตัว
แปรตามที่เป็นจริงหรือเป็นก าหนดกรอบความคิดที่แสดงตัวแปรต้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามทฤษฏีแต่
ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเองเพ่ือให้เกิดความแปรปรวนอย่างมีระบบมากท่ีสุด 

2. การลดความคลาดเคลื่อนให้เหลือน้อยที่สุด (Minimization of Error Variance) มีวิธีการ
ดังนี้ 

2.1  การท าให้เครื่องมือการวิจัยให้มีความเชื่อมั่นสูงขึ้น 
2.2 การลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการด าเนินการวิจัยให้น้อยที่สุดอาทิความ

คลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างความคลาดเคลื่อนในการวัดความล าเอียงในการทดลองข้อมูลที่สูญ
หายที่ไม่ได้เกิดจาการสุ่มหรือความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ข้อมูล (การลงรหัส/การใช้สถิติที่ไม่
เหมาะสม) เป็นต้น 
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2.3 การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มีค่าคงที่ (Control of Extraneous Variables) 
เป็นยุทธวิธีที่ส าคัญในการก าหนดแบบการวิจัยจะท าให้ผลการวิจัยที่ได้นั้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่แท้จริงอย่างชัดเจนมีวิธีการดังนี้ (Wiersma, 2000) 

 

ประชากรและตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) หมายถึงหน่วยต่างๆทุกหน่วยของสิ่งที่เราสนใจจะท าการ 

ศึกษาเป็นหน่วยที่สามารถให้ข้อมูลต่างๆแก่เราได้  เป็นหน่วยข้อมูลทุกหน่วยที่ต้องการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การกล่าวถึงประชากรต้องระบุขอบเขต จ านวน และคุณลักษณะของ
ประชากรให้ชัดเจนเช่นสนใจรายได้เฉลี่ยของข้าราชการในจังหวัดอุดรธานี  ดังนั้นประชากรคือ
ข้าราชการทุกคนที่ท างานอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ลักษณะของประชากรที่ศึกษาอาจมีจ านวนจ ากัด 
(Finite Population) อาจมีจ านวนอนันต์ (Infinite Population) เช่นการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิ 
ภาพของยาชนิดหนึ่งประชากรจะเป็นผลการทดสอบประสิทธิภาพของยาในผู้ปุวยที่ใช้ยานี้ซึ่งไม่
สามารถบอกถึงจ านวนทั้งหมดได้ 

2. ตัวอย่าง (Sample) หมายถึงหน่วยบางหน่วยของประชากรที่จะให้ข้อเท็จจริงต่างๆที่เรา
สนใจศึกษาเช่นสนใจรายได้เฉลี่ยของข้าราชการที่ท างานอยู่ในจังหวัดอุดรธานีดังนั้นประชากรคือ
ข้าราชการทุกคนที่ท างานอยู่ในจังหวัดอุดรธานีและตัวอย่างคือข้าราชการบางคนที่ท างานอยู่ใน
จังหวัดอุดรธานีที่ถูกเลือก กล่าวคือ ตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่ต้องการที่จะน ามาศึกษา 
นักศึกษาต้องระบุขนาดของกลุ่มตัวอย่าง วิธีการ และข้ันตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างละเอียด 

3. เกณฑ์มาตรฐานการเสนอประชากรและตัวอย่าง 
3.1 ระบุขอบเขตจ านวนและคุณลักษณะของประชากรอย่างชัดเจน 
3.2 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชา 
3.3 ก าหนดวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างเหมาะสมเขียนอธิบายวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ผู้อ่าน

เห็นภาพในการปฏิบัติจริงว่ามีวิธีการด าเนินการในรายละเอียดอย่างไร และท าไมจึงก าหนดดังกล่าว 

4. การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย 
4.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยต้องก าหนดให้

เหมาะสมและมีความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ท าการศึกษาเพ่ือจะช่วยให้ผลการวิจัยมีความ
น่าเชื่อถือดังนั้นจึงเกิดค าถามว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่าไรจึงจะท าให้ผลการวิจัยมีความเชื่อถือได้
ซึ่งความจริงแล้วไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวว่าจะต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวนเท่าใดได้มีผู้เสนอ
วิธีการก าหนดของตัวอย่างไว้หลายวิธีด้วยกันเช่นการก าหนดเกณฑ์ร้อยละของประชากรการใช้ตาราง
ส าเร็จรูปหรือการใช้สูตรค านวณซึ่งผู้วิจัยสามารถเลือกตามความเหมาะสม 

4.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample Groups) หมายถึงบางส่วนของประชากรที่ถูกเลือกมา
เป็นตัวแทนของประชากรที่ท าการศึกษาการใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะท าให้มีโอกาสเกิดความ
คลาดเคลื่อนมากและการใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่จะมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยเนื่องจาก
ขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่ให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงการค านวณทางสถิติมีความถูกต้องมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ขนาดเล็กกลุ่มตัวอย่างยิ่งมีขนาดใหญ่มากเท่าใดความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มจะลดน้อยลงแต่เมื่อถึง
จุดหนึ่งแม้จะเพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ใหญ่ขึ้นอีกแต่ความคลาดเคลื่อนก็ลดลงได้ไม่มากนัก 
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(Kerlinger, 1972 อ้างในพวงรัตน์ทวีรัตน์, 2543) การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างว่าควรมีขนาด
เท่าใดนั้น ผู้วิจัยควรค านึงถึงสิ่งต่างๆ หลายอย่างมาประกอบกัน (Librero, 1985 อ้างในธีรวุฒิเอกะ
กุล, 2543) ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายเวลาแรงงานและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนั้นว่ามี
พอที่จะท าให้ได้หรือไม่และคุ้มค่าเพียงใด 

2. ขนาดของประชากรถ้าประชากรมีขนาดใหญ่มีความจ าเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างถ้า
ประชากรมีขนาดเล็กและสามารถที่จะศึกษาได้ควรจะศึกษาจากประชากรทั้งหมด 

3. ความเหมือนกันถ้าประชากรมีความเหมือนกันมากความแตกต่างของสมาชิกมีน้อยนั้นคือ
ความแปรปรวนในกลุ่มตัวอย่างมีน้อยก็ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กได้แต่ถ้าประชากรมีลักษณะไม่
เหมือนกันความแตกต่างของสมาชิกมีมากความแปรปรวนในกลุ่มมีมากจ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่เพ่ือให้ครอบคลุมคุณลักษณะต่างๆของประชากร 

4. ความแม่นย าชัดเจน ถ้าต้องการความแม่นย าชัดเจนในเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าต้องใช้กลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่คือยิ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างใหญ่มากเท่าใดผลการศึกษายิ่งมีความแม่นย ามากขึ้น
เท่านั้น 

5. ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างโดยทั่วไปแล้วมักจะยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้  1 เปอร์เซ็นต์ หรือ 5 เปอร์เซ็นต์ 
(สัดส่วน 0.01 หรือ 0.05) และยังขึ้นอยู่กับความส าคัญของเรื่องที่ต้องการศึกษาด้วยถ้าปัญหามี
ความส าคัญมากก็ควรให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เช่น 1 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้ามีความส าคัญน้อยก็
อาจยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้บ้าง เช่น 5 เปอร์เซ็นต ์เป็นต้น 

6. ความเชื่อมั่นผู้วิจัยต้องก าหนดความเชื่อม่ันว่ากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมานั้นมีโอกาสได้ค่าอ้างอิง
ไม่แตกต่างจากค่าที่แท้จริงของประชากรประมาณเท่าไรเช่นถ้าก าหนดระดับเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
หมายถึงค่าอ้างอิงมีโอกาสถูกต้อง 95 เปอร์เซ็นต์ มีโอกาสผิดพลาดจากค่าที่แท้จริง 5 เปอร์เซ็นต์ นั่น
คือค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 95 กลุ่มจาก 100 กลุ่มที่สุ่มมาจากประชากรเดียวกันจะไม่แตกต่างจาก
ค่าท่ีแท้จริงของประชากรซึ่งระดับความเชื่อมั่นอาจจะเพ่ิมขึ้นเป็น 99 เปอร์เซ็นต์ หรือลดลงเหลือ 90
เปอร์เซ็นต ์

4.3 วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีด้วยกันหลากหลายวิธีในที่นี้จะเสนอการ

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการก าหนดเกณฑ์การใช้สูตรค านวณและการใช้ตารางส าเร็จรูปซึ่ง
แต่ละวิธีสามารถอธิบายได้ต่อไปนี้ 

4.3.1 การก าหนดเกณฑ์ 
ในกรณีนี้ผู้วิจัยต้องทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนก่อนแล้วใช้เกณฑ์โดย

ก าหนดเป็นร้อยละของประชากรในการพิจารณาดังนี้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  
ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักร้อยควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์  
ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักพันควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต ์ 
ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักหมื่นควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 5 เปอร์เซ็นต์  
ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักแสนควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1 เปอร์เซ็นต์  
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4.3.2 การใช้ตารางส าเร็จรูป 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางส าเร็จรูปมีอยู่หลายประเภท

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้วิจัยตารางส าเร็จรูปที่นิยมใช้กันในงานวิจัยเชิงส ารวจได้แก่ตารางส าเร็จ
ของทาโรยามาเน่และตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และเมอร์แกน เป็นต้น 

4.3.2.1 ตารางส าเร็จของทาโรยามาเน่ 
ตารางส าเร็จรูปของทาโรยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างในธีรวุฒิ 

เอกะกุล, 2543) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากรโดย
คาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ดัง
ตารางที่ 1 วิธีการอ่านตารางผู้วิจัยจะต้องทราบขนาดของประชากรและก าหนดระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้เช่นต้องการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีขนาดเท่ากับ  2,000 คน
ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะเท่ากับ 
333 คน เป็นต้น 
ตารางท่ี 3.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโรยามาเน่ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และ

ความคลาดเคลื่อนต่างๆ 
ขนาด 

ประชากร 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อน (e)  

± 1
เปอร์เซ็นต ์ 

± 2
เปอร์เซ็นต ์ 

± 3
เปอร์เซ็นต ์ 

± 4
เปอร์เซ็นต ์ 

± 5
เปอร์เซ็นต ์ 

± 10
เปอร์เซ็นต ์ 

500  ∗ ∗ ∗ ∗ 222  83  
1,000  ∗ ∗ ∗ 385  286  91  
1,500  ∗ ∗ 638  441  316  94  
2,000  ∗ ∗ 714  476  333  95  
2,500  ∗ 1,250  769  500  345  96  
3,000  ∗ 1,364  811  517  353  97  
3,500  ∗ 1,458  843  530  359  97  
4,000  ∗ 1,538  870  541  364  98  
4,500  ∗ 1,607  891  549  367  98  
5,000  ∗ 1,667  909  556  370  98  
6,000  ∗ 1,765  938  566  375  98  
7,000  ∗ 1,842  959  574  378  99  
8,000  ∗ 1,905  976  580  381  99  
9,000  ∗ 1,957  989  584  383  99  
10,000  5,000  2,000  1,000  588  385  99  
15,000  6,000  2,143  1,034  600  390  99  
20,000  6,667  2,222  1,053  606  392  100  
25,000  7,143  2,273  1,064  610  394  100  
50,000  8,333  2,381  1,087  617  397  100  
100,000  9,091  2,439  1,099  621  398  100  

∞  10,000  2,500  1,111  625  400  100  
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∞หมายถึงขนาดตัวอย่างไม่เหมาะสมที่จะAssumeให้เป็นการกระจายแบบปกติจึงไม่
สามารถใช้สูตรค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ 

ที่มา : (Yamane, 1973 อ้างในจักรกฤษณ์ส าราญใจ, 2544) 
 
4.3.2.2 ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน 

ส าหรับตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 
1970 อ้างในธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกัน
และก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ 5เปอร์เซ็นต์ และระดับความเชื่อมั่น 95เปอร์เซ็นต์ สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับ
ประชากรที่มีขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 10 ขึ้นไปดังตารางที่ 3.2 วิธีการอ่านตารางผู้วิจัยต้องทราบขนาดของ
ประชากรเช่นถ้าประชากรมีขนาดเท่ากับ 2,000 คนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะเท่ากับ 322 
คนเป็นต้น 
 
ตารางที่ 3.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 

N n N N N n N n N n 
10 10 100 80 280 162 800 260 2,800 338 
15 14 110 86 290 165 850 265 3,000 341 
20 19 120 92 300 169 900 269 3,500 346 
25 24 130 97 320 175 950 274 4,000 351 
30 28 140 103 340 181 1,000 278 4,500 354 
35 32 150 108 360 186 1,100 285 5,000 357 
40 36 160 113 380 191 1,200 291 6,000 361 
45 40 170 118 400 196 1,300 297 7,000 364 
50 44 180 123 420 201 1,400 302 8,000 367 
55 48 190 127 440 205 1,500 306 9,000 368 
60 52 200 132 460 210 1,600 310 10,000 370 
65 56 210 136 480 214 1,700 313 15,000 375 
70 59 220 140 500 217 1,800 317 20,000 377 
75 63 230 144 550 226 1,900 320 30,000 379 
80 66 240 148 600 234 2,000 322 40,000 380 
85 70 250 152 650 242 2,200 327 50,000 381 
90 73 260 155 700 248 2,400 331 75,000 382 
95 76 270 159 750 254 2,600 335 100,000 384 

(ที่มา: Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970 อ้างในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
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4.4 การใช้สูตรค านวณ 

แม้การใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะง่ายและสะดวกกับผู้วิจัยแต่
บางครั้งผู้วิจัยอาจจ าเป็นที่จะต้องค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ขนาดประชากรหรือระดับความ
เชื่อมั่นอ่ืนๆที่แตกต่างออกไปจากตารางผู้วิจัยจ าเป็นต้องการการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก
สูตรค านวณซึ่งสูตรค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นสูตรของทาโรยามาเน่  
(Yamane, 1973) และสูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970) ทั้งสองสูตรนี้
จ าเป็นต้องทราบขนาดของประชากรแต่ถ้าไม่ทราบขนาดของประชากรก็อาจใช้สูตรของคอแครน  
(Cochran, 1977) รายละเอียดมีดังนี ้

4.4.1  กรณีทราบขนาดของประชากร 
4.4.1.1 สูตรของทาโรยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างในธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) 

n= 
       

 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
วิธีการค านวณสูตรนี้ผู้วิจัยต้องทราบขนาดของประชากรที่ต้องการศึกษา (N) และ

ก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ (e) เช่นถ้าประชากรที่ใช้ในการวิจัย
มีจ านวน 2,000 หน่วยยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้ 5เปอร์เซ็นต์ ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับ 

n= 
                   

n= 333.3  333 หน่วย 

4.4.1.2 สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie&Morgan, 1970 อ้างในธีรวุฒิ 
เอกะกุล, 2543) มีดังนี ้

n= 
                          

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 
 

2
= ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

( 
2
=3.841)  

p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด p = 0.5) 
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วิธีการค านวณผู้วิจัยต้องทราบขนาดประชากรและสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร

และก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนและระดับความเชื่อมั่นด้วยเช่นถ้าประชากรที่ใช้ในการวิจัยมี
จ านวน 2,000 หน่วยยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับ 

 

  n = 
                          

n = 
                                                          

     n = 322.3532  322 หน่วย 

4.4.1.3 สูตรอ่ืนๆ 

1) เมื่อต้องการประมาณสัดส่วนของประชากรการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตร 

n =  
                   

ก าหนดให้ 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ 

- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96  
- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ หรือระดับนัยส าคัญ 0.01 มีค่า Z = 2.58  

p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด p = 0.5) 
 

ตัวอย่างการค านวณเช่นถ้าประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวน 2,000 หน่วยยอมรับให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้ 5 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วนของ
ลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับ 

n =  
                                    

n = 322.2603 หรือ 322 หน่วย 
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2) เมื่อต้องการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจะใช้สูตร 

n = 
                 

 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
N = ขนาดของประชากร 
σ = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (สามารถหาได้จากงานวิจัยที่ผ่านมา)  
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ (กรณีไม่ทราบค่าσ

สามารถก าหนดค่า e เป็นเปอร์เซ็นต์ของ σ เช่น 8 เปอร์เซ็นต์ ของ σ (e =0.08 σ) หรือ 10
เปอร์เซ็นตข์อง σ (e =0.10σ)  

Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ 
- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95เปอร์เซ็นต์ หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96  
- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 99เปอร์เซ็นต์ หรือระดับนัยส าคัญ 0.01 มีค่า Z = 2.58 

 
ตัวอย่างค านวณเช่นขนาดประชากร 400 หน่วยต้องการศึกษาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ที่

ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5 คะแนนจากงานวิจัยที่ผ่าน
มาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70 คะแนนและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 คะแนนขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการจะเท่ากับ 

n =
                                   

n = 33.19355 หรอื 33 หน่วย 

 

4.4.2  ไม่ทราบขนาดของประชากร 
4.4.2.1 สูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 

ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอนแต่ทราบว่ามีจ านวนมากและต้องการประมาณค่า
สัดส่วนของประชากรมี 2 กรณีคือ 

 
กรณีทราบค่าสัดส่วนของประชากรใช้สูตร 

n =  
           

 

และกรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรหรือ p = 0.5 ใช้สูตร 

n = 
      

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
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p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ 
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ 

- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96  
- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต ์หรือระดับนัยส าคัญ 0.01 มีค่า Z = 2.58 

ตัวอย่างการค านวณเช่นที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้
เกิดข้ึนได ้5 เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ขนาดของประชากรที่
ต้องการเท่ากับ 

n = 
      

  n= 
                

  n= 384.16 หรือ 384 หน่วย 
 

สูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) สูตรนี้ใช้กรณีท่ีไม่ทราบ
ขนาดของประชากรที่แน่นอนและต้องการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรมีดังนี้ 

 

n = 
       

 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
σ = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ (กรณีไม่ทราบค่าσ

สามารถก าหนดค่า e เป็นเปอร์เซ็นต์ของσเช่น 8 เปอร์เซ็นต ์ของ σ (e =0.08σ) หรือ 10 
เปอร์เซ็นต์ ของσ (e =0.10σ) 

Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ 
- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96  
- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ หรือระดับนัยส าคัญ 0.01 มีค่า Z = 2.58 

ตัวอย่างการค านวณเช่นต้องการศึกษาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ที่ระดับความเชื่อมั่น  95 เปอร์เซ็นต์ 
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้  5 คะแนนจากงานวิจัยที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70 คะแนน
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 คะแนนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะเท่ากับ 
 

n = 
                  

n = 34.5744 หรือ 35 หน่วย 
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสิ่งส าคัญของการศึกษาวิจัยผู้วิจัยจะต้องได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความเหมาะสมเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรให้มากที่สุดขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีวิธีการหาได้ทั้ง
การเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละของประชากรการใช้ตารางส าเร็จรูปและการใช้สูตรในการค านวณ
ผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการใดข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้วิจัยและความเหมาะสมของงานวิจัยแต่ละเรื่อง 

5. การสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling)  
การสุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกสมาชิกจากประชากรโดยพยายามท าให้สมาชิกที่เลือกมา

เหล่านั้น เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร การที่จะเลือกตัวอย่างให้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้นั้น 
จะต้องท าการเลือกแบบสุ่ม (Random) หรือเลือกอย่างไม่ล าเอียง (Un-Bias) คือ พยายามให้สมาชิก
แต่ละตัวของประชากรมีโอกาสที่จะได้รับการเลือกเป็นตัวแทนเท่า ๆ กัน การที่จะได้ตัวอย่างเพ่ือเป็น
ตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้นั้น จะต้องมีวิธีการสุ่มตัวอย่างที่มีขบวนการอย่างมีระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย 

5.1 การนิยามประชากร ผู้วิจัยจะต้องนิยามขอบเขตของประชากรให้ชัดเจนว่า
ประชากรที่จะศึกษานั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง เป็นจ านวนเท่าใด มีขอบเขตแค่ไหน และมีหน่วยการ
วัดเป็นอย่างไร ตัวอย่าง เช่น ต้องการทราบว่ารายจ่ายโดยเฉลี่ยของนักศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษาเป็น
เท่าใด ผู้วิจัยจะต้องนิยามว่านักศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษาหมายถึงใครบ้าง 

5.2 การทราบบัญชีรายชื่อของสมาชิกในประชากร หลังจากนิยามประชากรอย่างชัดเจน
แล้ว ขั้นต่อไปก็จะต้องท าการพิจารณารายชื่อของสมาชิกทั้งหมดในประชากรว่ามีจ านวนถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงใด และเป็นรายชื่อที่เป็นปัจจุบันเพียงใด ซึ่งเรียกว่า ขอบเขตของประชากร 

5.3 การเลือกตัวอย่าง หลังจากได้นิยามประชากรและพิจารณาบัญชีรายชื่อของสมาชิก
ทั้งหมดในประชากรแล้ว นักวิจัยก็จะต้องท าการสุ่มตัวอย่างจากประชากรนั้น การสุ่มตัวอย่างมีหลาย
วิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลและจุดมุ่งหมายของการใช้ข้อมูลแตกต่างกัน อย่างไร
ก็ดี ไม่ว่าจะใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบใดก็ตาม จุดมุ่งหมายในการสุ่มตัวอย่างก็เพ่ือให้ตัวอย่างที่สุ่ม
มาได้นั้นเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด 

5.4 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ของแต่ละปัญหา ถ้าหากประชากรที่จะสุ่มตัวอย่างมีความเป็นเอกพันธ์ (homogeneous) 
ขนาดตัวอย่างเล็ก ๆ ก็มีความเพียงพอ เช่น การสุ่มตัวอย่าง น้ า 1 ลิตร จากน้ าทั้งหมดในโอ่ง 1,000 
ลิตร ก็เป็นการเพียงพอ แต่ถ้าประชากรไม่มีความเป็นเอกพันธ์ คือ มีการเปลี่ยนแปรมาก เช่น 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในด้านการศึกษาหรือทางด้านจิตวิทยา จ าเป็นจะต้องให้ขนาดตัวอย่างมีจ านวน
มากพอ โดยทั่วไปในการพิจารณาขนาดของตัวอย่างนี้ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ที่ควรน ามา
พิจารณา คือ ธรรมชาติของประชากร เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและระดับความถูกต้องของข้อมูลที่
ต้องการ 

โดยทั่วไปการสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) มี 2 แบบคือ 1) การเลือกตัวอย่างโดยใช้
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และ 2) การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) 
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6. การเลือกตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling)  
เป็นการเลือกตัวอย่างโดยเปิดโอกาสให้ทุก ๆ หน่วยของมวลประชากรมีสิทธิ์ที่จะได้รับ

เลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนเท่า ๆ กัน การเลือกตัวอย่างโดยวิธีการนี้ มีหลักประกันทางสถิติที่จะเชื่อได้ว่า 
ตัวอย่างที่ได้รับเลือกข้ึนมานั้น เป็นตัวแทนของมวลประชากรนั้น ๆ วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎี
ความน่าจะเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป มีดังนี้ คือ 

6.1 วิธีสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างซึ่งหน่วย
ตัวอย่างในประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กัน วิธีนี้ใช้ได้เหมาะสมกับประชากรที่มีจ านวนไม่มากนัก
และผู้วิจัยมีความรู้เกี่ยวกับประชากรที่จะศึกษาน้อย การสุ่มตัวอย่างแบบนี้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแต่ละ
หน่วยจากประชากรทั้งหมด ซึ่งสะดวกและจัดเป็นวิธีเบื้องต้นที่จะน าไปสู่การสุ่มตัวอย่างแบบอ่ืน ๆ 
การสุ่มอาจแบ่งได้ 2 วิธี คือ (1) วิธีจับฉลาก โดยการเขียนหมายเลขให้เท่ากับจ านวนประชากรทั้ง
หมดแล้วม้วนใส่ภาชนะแล้วท าการจับหมายเลขให้เท่ากับจ านวนที่ต้องการ (2) วิธีใช้ตารางตัวเลข
สุ่ม เป็นตารางที่นักสถิติท าขึ้นเพ่ือให้ได้เลขที่มีโอกาสเลือกเท่า ๆ กัน ทุกตัวหรือทุกชุด ซึ่งมีอยู่ท้าย
หนังสือสถิติทั่ว ๆ ไป 

6.2 การสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างที่
ใช้ได้เหมาะกับประชากรที่ได้จัดเรียงล าดับหน่วยตัวอย่างไว้แล้วอย่างมีระบบ เช่น รายชื่อนักศึกษา
เรียงตามรหัส เลขที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีนี้มีลักษณะคล้าย ๆ กับ
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แต่วิธีนี้ง่ายกว่าและสะดวกกว่ามาก ซึ่งมีวิธีการดังนี้คือ ก าหนดช่วงของการ
เลือกหน่วยตัวอย่าง เช่น เลือก 1 หน่วย เว้น 5 หน่วย หรือเลือกทุกหน่วยที่ 10 ตัวอย่างมีนักศึกษา 
400 คน ต้องการเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 40 คน ดังนั้นจ านวนช่วงประมาฯช่วงละ 10 คน โดยเริ่ม
นับจากจุดเริ่มต้นจนครบจ านวนที่ต้องการ 

6.3 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการแบ่ง
ประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่าระดับชั้น (Strata) แล้วสุ่มหน่วยตัวอย่างจากทุกระดับชั้น ผู้วิจัยจะ
ใช้การสุ่มวิธีนี้เนื่องจากทราบความแตกต่างของประชากรว่าแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ เช่น อาชีพ ระดับ
การศึกษา ช่วงอายุ ต่างกัน จึงต้องเลือกสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรโดยให้มีทุก ๆ กลุ่ม
ย่อย การสุ่มคนระดับชั้นแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ 1) การสุ่มเป็นระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วนท าได้โดยน า
ประชากรมาแบ่งเป็นกลุ่มย่อย แล้วเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนประชากร และ 2) การสุ่ม
ตามระดับชั้นต่างไม่เป็นสัดส่วนเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นสัดส่วนตามจ านวนของประชากรในแต่ละ
ชั้น ซึ่งผู้วิจัยจะเป็นผู้ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นเอง โดยไม่ได้ค านวณหาตามสัดส่วน
ของประชากรในแต่ละชั้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้วิจัยว่าจะตัดสินใจตามความเหมาะสม 

6.4 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) การสุ่มตัวอย่าง
แบบนี้จะกระท าเมื่อประชากรที่ศึกษามีลักษณะที่สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้ โดยท าการแบ่ง
ประชากรออกเป็นกลุ่ม (Cluster) โดยให้ภายในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีคุณลักษณะต่าง ๆ กัน 
ครบถ้วนตามประชากรที่ต้องการศึกษา และระหว่างกลุ่มมีคุณลักษณะเหมือนกันมากที่สุด แล้วใช้วิธี
สุ่มแบบง่าย หรือสุ่มแบบมีระบบก็จะได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

6.5 การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage Sampling) เป็นการสุ่ม
ตัวอย่างที่มีจ านวนประชากรมาก และผู้วิจัยไม่รู้ขอบข่ายแน่นอนของประชากร เช่น ประชากรทั่ว
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ประเทศ ประชากรในแต่ละภาค เป็นต้น การสุ่มแบบนี้ท าได้โดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 
แล้วแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ลงไปเรื่อย ๆ เช่น จังหวัดประกอบด้วยอ าเภอ อ าเภอประกอบด้วยต าบล 
ต าบลประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่บ้านประกอบด้วยครัวเรือน เป็นต้น 

วิธีการสุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นการเลือกตัวอย่างท่ีตัวอย่างมีโอกาสจะถูกเลือกเท่าเทียมกัน ซึ่ง
เป็นพ้ืนฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นและทฤษฎีความน่าจะเป็น เป็นรากฐานของสถิติอ้างอิง 
(Inferential Statistics) ฉะนั้น ถ้าผู้วิจัยจะอ้างอิงค่าสถิติจากกลุ่มตัวอย่างไปยังค่าพารามิเตอร์ก็ควร
ใช้วิธีการสุ่มแบบข้างต้นนี้ 

7. การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) 
เป็นการเลือกตัวอย่างโดยเปิดโอกาสให้ทุก ๆ หน่วยของมวลประชากรมีสิทธิ์ที่จะได้รับ

เลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนเท่า ๆ กัน การเลือกตัวอย่างโดยวิธีการนี้ มีหลักประกันทางสถิติที่จะเชื่อได้ว่า 
ตัวอย่างที่ได้รับเลือกข้ึนมานั้น เป็นตัวแทนของมวลประชากรนั้น ๆ วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎี
ความน่าจะเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป มีดังนี้ คือ 

7.1 การเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) เป็นการเลือก
ตัวอย่างโดยผู้วิจัยพยายามเก็บตัวอย่างเท่าที่จะท าได้ตามที่มีอยู่หรือที่ได้รับความร่วมมือ ตัวอย่างที่ได้
จึงเป็นกรณีที่เผอิญหรือยินดีให้ความร่วมมือหรืออยู่ในสถานที่หรือตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวตามจ านวน
ที่ต้องการ 

7.2 การเลือกแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling)เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
ผู้วิจัยก าหนดได้ล่วงหน้าเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยบัง เอิญ เช่น ผู้วิจัยต้องการ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน เป็นชาย 30 คน เป็นหญิง 20 คน แล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ประชาชน ที่รอลงเรือที่ท่าเรือให้ได้ครบจ านวนที่ต้องการ 

7.3 การเลือกแบบมีจุดมุ่งหมายหรือการเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง  (Purposive 
Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ตรงตามหลักเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายของผู้วิจัย เลือกนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป เลือกสัมภาษณ์นักกรีฑาที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เป็นต้น 

7.4 การเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ที่ผู้วิจัยก าหนดหน่วยตัวอย่างขึ้นเอง โดยค านึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ผู้วิจัย
เลือกนักเรียนที่อยู่ในชั้นที่ตนเองเป็นผู้สอนเป็นกลุ่มทดลองในการเปรียบเทียบวิธีสอน 2 วิธี ผู้วิจัย
เลือกสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงกับภูมิล าเนาเป็นตัวอย่าง 
 

ลักษณะของแบบการวิจัยที่ด ี
ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดีที่น ามาใช้ในการวิจัยที่มีประสิทธิภาพควรได้พิจารณาจาก

ลักษณะ 4 ประการดังนี้ (Wiersma, 2000)  
1. ปราศจากความมีอคติ (Freedom from Bias) การออกแบบการวิจัยจะต้องท าให้ข้อมูลที่

ได้และการวิเคราะห์ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดมีความเท่ียงตรงมีความเชื่อมั่นและสามารถน า
ผลการวิเคราะห์ไปใช้ตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างชัดเจน 
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2. ปราศจากความสับสน (Freedom of Confounding) การออกแบบการวิจัยจะต้องช่วย
ขจัดตัวแปรแทรกซ้อนที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดความแปรปรวนในตัวแปรตามเพราะมิฉะนั้นจะท าให้ไม่
สามารถจ าแนกได้ว่าตัวแปรใดเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความแปรปรวนในตัวแปรตาม 

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

4. มีการเลือกใช้สถิติที่ถูกต้องในการทดสอบสมมุติฐาน (Statistical Precision for Testing 
Hypothesis) การออกแบบการวิจัยที่ดีจะต้องเลือกใช้สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับตัวแปรที่ศึกษา 

การออกแบบการวิจัยที่ดีมีประสิทธิภาพในการวิจัยที่มีลักษณะดังนี้ 
1. เป็นแนวทางการหาค าตอบของปัญหาการวิจัยได้อย่างแท้จริง 
2. สามารถควบคุมตัวแปรทั้งตัวแปรสาเหตุที่ต้องการศึกษาและตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษา

โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Random Assignment) และ
การสุ่มการจัดกระท าให้แก่กลุ่มตัวอย่าง(Random Treatment)  

3. ควบคุมให้เกิดความเท่ียงตรงภายในที่ผลการวิจัยได้มาจากตัวแปรสาเหตุเท่านั้นและความ
เที่ยงตรงภายนอกที่จะสามารถใช้ผลการวิจัยสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรได้ 
 

ประเภทของการออกแบบการวิจัย 
ในการออกแบบการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกเป็น 3 ประเภทดังนี้(พิชิตฤทธิ์จรูญ, 2544) 
1. การออกแบบการวัดค่าตัวแปร (Measurement Design) เป็นการก าหนดวิธีการวัดค่า

หรือการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปรโดยมีล าดับขั้นตอนในการด าเนินการดังนี ้
1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวัดค่าตัวแปร 
1.2 ก าหนดโครงสร้างและค านิยามของค่าตัวแปรแต่ละตัวที่ต้องการวัดให้ชัดเจน 
1.3 ก าหนดระดับการวัดของข้อมูลและสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปร 
1.4 ตรวจสอบคุณภาพที่จ าเป็นต้องมีของเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปรได้แก่ความเที่ยงตรง 

(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability)  
1.5 ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
1.6 ก าหนดรูปแบบวิธีวัดค่าตัวแปรหรือการควบคุมตัวแปรเกินโดยวิธีการสุ่ม , การน ามา

เป็นตัวแปรที่ศึกษา, การจัดสถานการณ์ให้คงทีห่รือการควบคุมด้วยวิธีการทางสถิติ 
2. การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling Assignment) เป็นการด าเนินการ

เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรในการน ามาศึกษาโดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดังนี ้

2.1 ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นการก าหนดขอบเขตและเลือกวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่
จะท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษาที่อาจจะใช้วิธีการสุ่มโดยใช้ความน่าจะ
เป็นที่ให้โอกาสแก่ทุกๆหน่วยของประชากรมีโอกาสที่จะได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือถ้ามี
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ข้อจ ากัดบางประการในการวิจัยอาจจะมีการเลือกใช้วิธีการสุ่ม (Sampling) หรือการเลือก 
(Selection) กลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจงมาศึกษาโดยไม่ใช้หลักการของความน่าจะเป็นก็ได้ 

2.2 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เป็นการก าหนดขนาด/จ านวนของกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรอย่างเหมาะสมและมีความเป็นไปได้โดยการใช้สูตรการค านวณหรือตารางเลข
สุ่ม 

3. การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวางแผนในการด าเนินการกับข้อมูลอย่างเป็น
ระบบเพ่ือที่จะได้ใช้ในการตอบปัญหาการวิจัยตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ดังนี้ 

3.1 การเลือกใช้สถิติเชิงบรรยาย(Descriptive Statistics)เป็นการเลือกใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับระดับของข้อมูลและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือให้ได้
ผลการวิจัยในการบรรยายลักษณะต่างๆที่ศึกษาได้อย่างถูกต้องชัดเจนและน่าเชื่อถือหรือกล่าวได้ว่า
ผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงภายใน(Internal Validity)  

3.2 การเลือกใช้สถิตเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นการเลือกใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ที่เหมาะสมกับข้อตกลงเบื้องต้น (Basic Assumption) และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การวิจัยเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องชัดเจนน่าเชื่อถือและสามารถใช้ผลการวิจัยในการสรุปอ้างอิง
ผลการวิจัย (Generalization) จากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือกล่าวได้ว่า
ผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงภายนอก (External Validity) 

 

วิธีการวางแผนแบบการวิจัย 
วิธีการวางแผนแบบการวิจัยเป็นการก าหนดขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการให้อย่างถูกต้อง

ชัดเจนเพ่ือให้งานวิจัยเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งจ าแนกขั้นตอนวิธีการวางแผน
แบบการวิจัย (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543) ได้ดังนี้ 

1. การก าหนดปัญหาการวิจัย ค าถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นขั้นตอนของ
การพิจารณาปัญหาการวิจัยที่จะต้องมีความชัดเจนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้ภาษาง่ายๆ
และสามารถหาค าตอบได้เป็นปัญหาที่มีความส าคัญและให้ประโยชน์ในการน าไปใช้และผู้วิจัยมีความรู้
ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการวิจัยได้รวมทั้งการก าหนดค าถามการวิจัยและวัตถุประสงค์
ที่สอดคล้องกับปัญหาที่มีขอบเขตและมีความชัดเจนที่จะใช้เป็นแนวทางการวิจัยได้ 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนของการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนากรอบความคิดทฤษฏี (Theoretical Framework) ที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหาการวิจัยและทฤษฏีที่ท าให้ได้ตัวแปรที่จะศึกษาและควบคุมและกรอบความคิดรวบยอด
(Conceptual Framework) ที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาและตัวแปร
สอดแทรกจะได้รับทราบข้อดี-ข้อบกพร่องของการวางแผนแบบการวิจัยที่จะน ามาใช้ประโยชน์ใน
งานวิจัยของตนเองรวมทั้งการได้สมมุติฐานการวิจัยที่สมเหตุสมผลที่สอดคล้องกับค าถามการวิจัยที่
สามารถตรวจสอบได้และมีอ านาจในการใช้พยากรณ์สูง 

3. การก าหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูลเป็นขั้นตอนในการก าหนดตัวแปรที่ศึกษามีอะไรบ้างจัด
ประเภทของตัวแปรว่าเป็นตัวแปรสาเหตุตัวแปรผลตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรสอดแทรกตามกรอบ
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แนวคิดความคิดรวบยอดที่ต้องน ามาก าหนดเป็นค านิยามเชิงปฏิบัติการที่สามารถวัดและสังเกตได้
อย่างชัดเจนและหาวิธีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้ได้มากที่สุดและมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นตัวแทนที่ดีจากประชากรด้วยการเลือกใช้ “วิธีการสุ่ม”ที่เหมาะสมกับตัวแปรที่จะศึกษาเพ่ือให้ได้
ผลการวิจัยที่มีความเท่ียงตรงทั้งภายในและภายนอก 

4. การก าหนดเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนในการก าหนดรายละเอียด
เนื้อหาสาระวิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือและก าหนดรายละเอียดขั้นตอนของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามประเภทของการวิจัยอาทิการวิจัยเชิงทดลองจะต้องก าหนดวิธีการด าเนินการ
ทดลองการจัดกระท าตัวแปรสาเหตุและการวัดตัวแปรผลให้ชัดเจนเป็นต้น 

5. การก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเป็นขั้นตอนการวางแผนการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับว่าจะด าเนินการอย่างไรใช้สถิติอะไรที่เหมาะสมกับข้อมูลทดสอบสมมุติฐาน
อย่างไรและผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถใช้ตอบปัญหาการวิจัยได้หรือไม่ 
 

ความเที่ยงตรงของการออกแบบการวิจัย 
ในการออกแบบการวิจัยผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องชัดเจนมีความ

เที่ยงตรงและความเชื่อม่ันให้มากที่สุดโดยที่ความเที่ยงตรงที่เกิดขึ้นในการออกแบบการวิจัยจ าแนกได้ 
2 ลักษณะดังนี้ 

1. ความเที่ยงตรงภายใน 
1.1 ความหมายของความเที่ยงตรงภายใน 

ความเที่ยงตรงภายใน(Internal Validity) เป็นลักษณะของการวิจัยที่จะสามารถ
ตอบปัญหา/สรุปผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องชัดเจนและน่าเชื่อถือว่าผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามนั้นมี
สาเหตุเนื่องมาจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจัดกระท าเท่านั้นโดยเน้นการด าเนินการวิจัยที่ม ี
ความครอบคลุมในประเด็นดังนี้ 

1.1.1 การทดสอบสมมุติฐาน 
1.1.2 การควบคุมตัวแปรภายนอกที่ไม่ต้องการ 
1.1.3 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

1.2 องค์ประกอบที่มีผลต่อความเท่ียงตรงภายใน (Cambell and Stanley, 1966 อ้างถึง
ในผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2543)  

1.2.1 เหตุการณ์พร้อง/ประวัติในอดีต (History) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ทดลองโดยไม่ได้จัดกระท าหรือจงใจให้เกิดขึ้นแต่มีผลต่อประเด็นที่ศึกษาท าให้เกิดความไม่แน่ใจว่าผล
ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากตัวแปรที่ต้องการหรือเหตุการณ์พร้องที่เกิดขึ้นท าให้ผลสรุปการวิจัยขาดความ
เที่ยงตรงภายในโดยมีแนวทางแก้ไขคือพยายามจัดให้กลุ่มตัวอย่างอยู่ในสภาพที่เป็นปกติให้มากที่สุด 

1.2.2 วุฒิภาวะ (Maturation) เป็นความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่าง
ทางธรรมชาติทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองมากกว่าเกิดขึ้นจาก
สถานการณ์จ าลองแล้วส่งผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาจะท าให้ผลสรุปการวิจัยขาดความเที่ยงตรง
ภายในโดยมีแนวทางการแก้ไขคือใช้เวลาช่วงสั้นๆในการทดลองหรือใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิภาวะที่
ใกล้เคียงกัน 
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1.2.3 การทดสอบ (Testing) เป็นผลจากการทดสอบที่ใช้มากกว่า1 ครั้งในการ
ทดสอบท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความคุ้นเคยการจดจ าหรือไปหาเรียนรู้เพ่ิมเติมที่จะส่งผลต่อการ
ทดสอบครั้งต่อไปที่จะปฏิบัติได้มากขึ้นโดยมีแนวทางการแก้ไขคือใช้การทดสอบเพียงครั้งเดียวหรือใช้
เครื่องมือในการทดสอบที่คู่ขนานกันที่ใช้การวัดผลที่เกิดข้ึนเดียวกันแต่ต่างฉบับกัน 

1.2.4 เครื่องมือในการวิจัย (Instrument) การใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพจะท าให้ได้รับ
ข้อมูลที่มีคุณภาพแต่ถ้าใช้เครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพแล้วอาจจะได้รับข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนที่จะ
สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการใช้เครื่องมือของผู้เก็บข้อมูลที่ไ ม่มี
ความเป็นมาตรฐานเดียวกันจะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดท าให้ผลสรุปการวิจัยขาดความ
เที่ยงตรงภายในโดยมีแนวทางการแก้ไขคือใช้เครื่องมือเดียวกันเวลาเดียวกันและมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.2.5 การถดถอยทางสถิติ (Statistical Regression) เป็นผลที่เกิดจากข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะของตัวแปรที่สูงมาก (Ceiling Effect) หรือต่ ามาก (Floor Effect) 
กล่าวคือในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์จากกลุ่มที่มีคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการสูงมากจะพบว่ามี
คุณลักษณะของตัวแปรจะมีค่าลดลงแต่ถ้ากลุ่มที่มีคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการต่ าจะพบว่ามี
คุณลักษณะของตัวแปรจะมีค่าเพ่ิมขึ้นโดยมีแนวทางการแก้ไขคือไม่ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงมาศึกษาเปรียบเทียบกัน 

1.2.6 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง(Random Assignment)
เป็นความแตกต่างของกลุ่มตั้งแต่ก่อนการทดลองดังนั้นถ้าหลังการทดลองพบว่ามีความแตกต่างกัน
ด้วยจะท าให้ผลสรุปการวิจัยขาดความเที่ยงตรงภายในมีแนวทางการแก้ไขคือใช้กระบวนการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างและการสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหรือการจับคู่ตัวอย่างในการทดลอง 

1.2.7 การสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง (Experiment Mortality) เป็นการสูญหายของ
กลุ่มตัวอย่างในระหว่างการทดลองแบบระยะยาว (Longitudinal) หรือแบบอนุกรมเวลา (Time-
series) ดังนั้นจะต้องพิจารณาว่ากลุ่มตัวอย่างที่สูญหายไปมีผลกระทบต่อผลการทดลองหรือไม่ถ้ามี
ผลกระทบจะท าให้ผลสรุปของการวิจัยขาดความเที่ยงตรงภายในโดยมีแนวทางการแก้ไขคือใช้เวลา
การทดลองที่สั้นๆหรือใช้การเสริมแรงเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะอยู่ร่วมกิจกรรม
จนกระท่ังเสร็จสิ้นการทดลอง 

1.2.8 อิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยอ่ืนๆ กับการสุ่มตัวอย่างเป็นการพิจารณาอิทธิพลที่
ร่วมกันระหว่างเหตุการณ์พร้องหรือวุฒิภาวะหรือเครื่องมือฯลฯกับการสุ่มตัวอย่างล าเอียงที่จะส่งผล
ร่วมกันต่อผลการทดลองท าให้ผลสรุปการวิจัยขาดความเที่ยงตรงภายในมีแนวทางการแก้ไขคือ
พยายามลดอิทธิพลของตัวแปรที่อาจเกิดปฏิสัมพันธ์กับการคัดเลือกอาทิประสบการณ์ที่ผ่านมาวุฒิ
ภาวะโดยมีการก าหนดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมหรือแยกกลุ่มทดลองจากเหตุการณ์พิเศษที่เกิดข้ึน 

1.2.9 ความคลุมเครือในทิศทางของความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของตัวแปรที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการขาดความชัดเจนในการศึกษาแนวคิดหรือทฤษฏีที่ชัดเจนในการตรวจสอบความเป็น
เหตุผลระหว่างตัวแปร 

1.2.10 การสับสนของสิ่งทดลอง (Diffusion of Treatment) เป็นความสับสนของ
สิ่งทดลองที่จัดกระท าให้แก่กลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุมที่ระบุว่าแตกต่างกันแต่ในการด าเนินการจะ
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ได้รับสิ่งทดลองที่เท่าเทียมกันและพบว่าสองกลุ่มมีความแตกต่างกันแต่ไม่ได้เกิดจากสิ่งทดลองอย่าง
แท้จริงท าให้ผลสรุปการวิจัยขาดความเท่ียงตรงภายใน 

1.2.11 การตอบสนองของกลุ่มควบคุมเป็นความพยายามของกลุ่มควบคุมที่ต้องการ
ได้รับสิ่งทดลองเหมือนกับกลุ่มทดลองจึงเกิดความรู้สึกและมีความพยามที่จะท าให้ตนเองมีความเท่า
เทียมกับกลุ่มทดลองท าให้การทดสอบสมมุติฐานไม่มีนัยส าคัญ 

1.2.12 การตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่
แท้จริงหรือจงใจให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความรู้สึกที่แท้จริง 

1.3 ความเที่ยงตรงที่ส่งผลต่อความเที่ยงตรงภายใน 
1.3.1 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เป็นความสอดคล้อง

ระหว่างแนวคิดระดับนามธรรมสู่การวัดในระดับรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการนิยามเชิง
ปฏิบัติการของตัวแปรที่จะสะท้อนแนวคิดระดับนามธรรมของการวิจัยได้สอดคล้องตามที่ควรจะเป็น
มากที่สุดถ้าการให้ค านิยามที่แตกต่างกันในตัวแปรเดียวกันในการวิจัยที่มีรูปแบบเหมือนกันจะให้
ผลการวิจัยที่แตกต่างกันดังนั้นจ าเป็นจะต้องมีการตรวจสอบโดยใช้แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้ตัวแปรมีความชัดเจนมากขึ้น 

1.3.2 ความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด (Instrument Validity) เป็นคุณภาพของ
วิธีการและเครื่องมือวัดที่จะต้องมีความสอดคล้องกับความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างว่า“สิ่งที่วัดตรง
ตามท่ีไดก้ าหนดความหมายหรือไม่” 

1.3.3 ความเที่ยงตรงเชิงสถิติ (Statistical Conclusion Validity) เป็นคุณภาพของ
การเลือกใช้สถิติเพ่ือจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลมีลักษณะที่สอดคล้องกับ
ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิตินั้นๆที่ในการเลือกใช้สถิติอาจจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่มี
วัตถุประสงค์หรือขาดประสบการณ์อาทิจงใจเลือกวิเคราะห์หรือน าเสนอผลเฉพาะจุดที่สอดคล้องกับ
สมมุติฐานเท่านั้นหรือการบิดเบือนข้อมูลหรือผลการวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์แบบลองถูกลองผิด
จนกระท่ังได้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับสมมุติฐานเป็นต้น 

2. ความเที่ยงตรงภายนอก 
2.1 ความหมายของความเที่ยงตรงภายนอกความเที่ยงตรงภายนอก (External Validity) 

หมายถึงลักษณะของการวิจัยที่สามารถสรุปอ้างอิงผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาไปสู่ประชากร
ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและน่าเชื่อถือหมายความว่าในการวิจัยครั้งนี้ถ้าจะน าไปด าเนินการกับประชากร
แล้วผลการวิจัยก็ไม่แตกต่างจากผลการวิจัยที่ได้รับจากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกัน 

2.2 ประเภทของความเที่ยงตรงภายนอก 
การจ าแนกประเภทของความเที่ยงตรงภายนอกเป็นการจ าแนกเพ่ือใช้ตอบค าถาม/

การวิจัยศึกษาค้นคว้ามีดังนี้ (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2543: 27) 
2.2.1 ความเที่ยงตรงเชิงประชากร (Population Validity) เป็นการตอบค าถามว่า 

“ผลการวิจัยจะสามารถน าไปใช้กับประชากรใดๆได้ดีหรือได้มากน้อยเพียงใด”ที่อาจจะเนื่องจากความ
แตกต่างระหว่างประชากรเปูาหมายกับประชากรในการทดลองหรือความเหมาะสมของการจัดกระท า
ตัวแปรต่อประชากรที่เฉพาะเจาะจง 
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2.2.2 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพการณ์ (Ecological Validity) เป็นการตอบค าถามว่า 
“ผลการวิจัยจะสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์ใดและเมื่อใช้ในสถานการณ์ใดๆณเวลาที่แตกต่างกัน
จะก่อให้เกิดข้อจ ากัดอย่างไร”ซึ่งผลการวิจัยที่ดีอาจเนื่องมากจากอิทธิพลของบรรยากาศการทดลอง
ความแปลกใหม่ผู้ด าเนินการทดลองหรือการทดสอบก่อนเรียนฯลฯที่ในการน าไปใช้จริงอาจไม่มี
อิทธิพลเหล่าน 

2.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความเที่ยงตรงภายนอกมีดังนี้  (Cambell and Stanley, 
1969)  

2.2.4 อิทธิพลร่วมกันระหว่างการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและสิ่งทดลองเป็นอิทธิพลที่เกิด
จากการใช้กลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะมีส่วนท าให้สิ่งทดลองมีประสิทธิภาพท าให้ขาดความเป็นตัวแทนที่
ดีจากประชากรอาทิอาสาสมัครเป็นต้น 

2.2.5 อิทธิพลร่วมกันระหว่างแหล่งทดลองและสิ่งทดลองเป็นอิทธิพลที่เกิดจากการ
ใช้แหล่งทดลองที่มีความสะดวกสบายหรือให้ความร่วมมือในการจัดสิ่งทดลองแก่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี
โอกาสได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรอย่างแท้จริง 

2.2.6 อิทธิพลร่วมกันระหว่างการทดสอบและสิ่งทดลองเป็นอิทธิพลที่เกิดจากการ
ทดสอบก่อนให้สิ่งทดลองที่กลุ่มตัวอย่างแล้วกลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาเพ่ิมเติมล่วงหน้าก่อนให้สิ่งทดลอง
ท าให้ไม่แน่ใจว่าเป็นผลที่เกิดจากประสิทธิภาพของสิ่งทดลองหรือไม่เนื่องจากความแตกต่างของกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรที่ก าหนด 

2.2.7 อิทธิพลร่วมกันระหว่างเหตุการณ์พร้องและสิ่งทดลองเป็นอิทธิพลที่เกิดจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจหรือตื่นตัวที่จะรับสิ่งทดลองท าให้ผลที่เกิดจากสิ่ง
ทดลองมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปกติ 

2.2.8 ปฏิกิริยาของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการทดลองเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่กลุ่ม
ตัวอย่างรู้ตัวว่าตนเองได้รับสิ่งทดลองจึงแสดงปฏิกิริยาที่ตอบสนองมากกว่าสภาพปกติที่ไม่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ 

2.2.9 การได้รับสิ่งทดลองที่หลากหลายเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
เฉพาะเจาะจงท่ีน ามาทดลองท าให้มีความแตกต่างจากประชากรทั่วไปและจะสามารถสรุปอ้างอิงไปสู่
ประชากรที่มีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกันเท่านั้น 

สรุปได้ว่าความเที่ยงตรงภายในและความเท่ียงตรงภายนอกมักจะแปรผันแบบผกผันกล่าวคือ
งานวิจัยที่มีการควบคุมสูงส่งผลให้มีความเที่ยงตรงภายในสูงจะสามารถน าไปใช้ได้เฉพาะสถานการณ์
และเฉพาะกลุ่มท่ีไม่สอดคล้องกับความเที่ยงตรงภายนอกที่สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์ทั่วไป 

 

การวัด 
การวัดเป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยแปรสภาพของแนวคิดต่างๆที่ก าหนดให้ออกมาเป็นตัวแปร

และข้อมูลทางสถิติเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
การวัดที่มีประสิทธิภาพนั้นผู้วิจัยจะต้องทราบว่าสิ่งที่ต้องการวัดมีอะไรบ้างอย่างชัดเจนได้แก่

ต้องทราบว่าตัวแปรอะไรต้องการจะวัดและจะวัดอะไรจากตัวแปรนั้น (Selltiz, 1959) โดยทั่วไปนิยม
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ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการให้กันแต่ละตัวแปร เช่น อาชีพหลัก ผู้วิจัยต้องก าหนดว่า อาชีพหลักอะไร 
คือ อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้สูงสุด หรือคืออาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น 

1. ความรู้เกี่ยวกับการวัดตัวแปรในงานวิจัย 
การท าวิจัยเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือแสวงหา

องค์ความรู้ใหม่หรือแสวงหาค าตอบของปัญหาวิจัยและตอบค าถามการวิจัยที่ก าหนดไว้ ซึ่งท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ การท าวิจัยไม่ว่ าจะเป็นการวิจัยทั้งใน
ต่างประเทศและในประเทศก็ย่อมมีเกณฑ์ในการวัดที่เหมาะสม 

กระบวนการวิจัยขั้นตอนหนึ่งทางสังคมวิทยาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการวัด มิฉะนั้น
ผลการวิจัยที่วัดจะไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด ก็จะไม่มีประโยชน์เพราะการวิจัยไม่ได้ไปวัดในสิ่งที่
ต้องการหรือเรียกว่า ไม่มีความเท่ียงตรงในสิ่งที่ต้องการวัด ดังนั้นการวัดจึงเป็นสิ่งที่ต้องการศึกษาหลัก
เพ่ือที่จะได้ด าเนินการวิจัยได้ถูกต้องน่าเชื่อถือทั้งที่เป็นการวัดเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2. ความส าคัญของการวัด 
การวัดเป็นขั้นตอนที่ส าคัญต่อการก าหนดคุณภาพของการวิจัย หากวัดไม่ดีผลของการ

วิจัยก็บกพร่องไปด้วยซึ่งไม่สามารถท่ีจะแก้ไขด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนั้นการวัดจึงมีความส าคัญ
ต่อการวิจัยเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของการค้นหาความจริงในการวิจัย 

3. ความหมายของการวัด 
การวัดมีความหมายอยู่ 2 มิติ คือ 1) การวัดในเชิงปริมาณ หมายถึง กระบวนการแปลง

แนวคิดหรือทฤษฎีหรือตัวแปร ซึ่งมีลักษณะที่เป็นนามธรรม ให้เป็นข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ทางสถิติ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 2) การวัดในเชิงคุณภาพหมายถึง กระบวนการศึกษาหาความจริงเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาโดยวิธีหารความจริงจากธรรมชาติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
อย่างมีคุณภาพตามความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในเรื่องที่ศึกษานั้นดังนั้นการวัดเชิงคุณภาพจึงมี
ลักษณะจ าเพาะที่เป็นการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างละเอียด โดยไม่จ าเป็นที่จะ
แปรสภาพเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติดังนั้นเพ่ือความสะดวกในการวัดจึงอาจจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย  

3.1 ประเภทของตัวแปร 
3.1.1 ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) ซึ่งเป็นตัวแปรทีได้จากการแยก

ประเภท เช่น เพศ การนับถือศาสนา เป็นต้น 
3.1.2 ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) ซึ่งเป็นตัวแปรทีได้จากการวัด

และมีลักษณะระบุเป็นตัวเลขเช่น น้ าหนัก ความยาว เป็นต้น 
3.1.3 ตัวแปรขาดตอน (Discrete Variable) หมายถึง ตัวแปรที่มีความแตกต่างจาก

สมาชิกของหน่วยขาดตอนไม่ต่อเนื่อง 
3.1.4 ตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous Variable) ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีค่าไม่ขาดตอน 

โดยมีค่าต่อเนื่องกันไปมักเป็นตัวแปรที่มาจากการวัดและระบุค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น มีค่าเป็นจุดทศนิยม
ได้ตัวแปรแต่ละประเภทให้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้มานักวิจัยสามารถที่จะน ามาจัดระดับได้ 
การจัดระดับของข้อมูลนี้ที่แท้ก็คือ การกล่าวถึงระดับของการวัดตัวแปรนั้นเอง (ธวัชชัย วรพงศธร, 
2540) 



54 
 

4. ประโยชน์ของการวัด 
จากการที่ผู้วิจัยสามารถแปรสภาพของข้อมูลที่อยู่ในรูปของแนวคิดซึ่งมีลักษณะเป็น

นามธรรมให้เป็นข้อมูลทางสถิติที่เป็นตัวเลขแล้วยังสามารถที่จะน าผลจากการศึกษาที่ได้เปรียบเทียบ
กับผลการวิจัยของผู้อ่ืนในเรื่องเดียวกันตลอดจนเปรียบเทียบผลการศึกษาทีเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
แตกต่างกันจะช่วยให้ทราบถึงความเหมือนหรือความแตกต่างของผลการศึกษาทราบข้อบกพร่องต่างๆ
ที่เกิดจากการศึกษารวมทั้งทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นที่ท าการศึกษา 

ในขั้นของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เป็นตัวเลขสามารถท าการควบคุมได้
ดีกว่าข้อมูลที่ไม่ใช่สถิติตัวเลขเพราะสามารถท าการตรวจสอบหาข้อบกพร่องหรือความคลาดเคลื่อน
ต่างๆได้ดีกว่ารวมทั้งยังสามารถใช้วิธีการทางสถิติที่มีการพัฒนาขึ้นมาในระดับต่างๆท าการทดสอบหา
ความสัมพันธ์หาระดับความเชื่อมั่นและทดสอบสมมติฐานที่ต้องไว้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

การก าหนดลักษณะต่างๆของข้อมูลที่ชัดเจนแน่นอนจะช่วยให้ข้อมูลที่รวบรวมมาเป็นข้อมูลที่
มีภาวะวัตถุวิสัยสูง (Objective) และอยู่บนมาตรฐานเดียวกันก่อให้เกิดความเที่ยงตรงหรือความ
แม่นย าในการศึกษาการใช้ตัวเลขต่างๆแทนความหมายของข้อมูลที่ได้มาจะช่วยให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทิศทางหรือความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน 

5. หลักท่ีส าคัญของการวัด 
การวัดที่จะก่อให้เกิดผลดีหรือมีประสิทธิภาพในการศึกษานั้นควรประกอบด้วยลักษณะที่

ส าคัญ4 ประการคือ 
5.1 ความถูกต้องในการวัด (Validity) เป็นหลักการที่ส าคัญที่สุดนั่นคือข้อมูลที่ได้มานั้น

จะต้องวัดได้ตรงประเด็นที่ก าหนดไว้ในการศึกษาเช่นต้องการจะวัดเกี่ยวกับเรื่องความรู้ในการวางแผน
ครอบครัวก็จะต้องสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ในเรื่องวิธีการต่างๆเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวเพ่ือจะ
วัดได้ว่ามีความรู้หรือไม ่

5.2 ความเชื่อถือได้ของการวัด (Confidentiality) หมายถึง ผลของการวัดที่ได้จาก
การศึกษาในแต่ละครั้งควรจะเหมือนกันหรือสอดคล้องกันจึงจะเรียกว่ามีความเชื่อถือได้เช่นผล
การศึกษาที่วัดได้ว่าบุคคลที่มีลักษณะทันสมัยมีอัตราของการยอมรับของใหม่ที่เร็วกว่าบุคคลที่มี
ลักษณะยึดมั่นในประเพณีเมื่อน าเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษากับประชากรกลุ่มอ่ืนก็ควรจะได้ผลใน
ท านองเดียวกันดังนั้นจึงควรทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษากับประชากรกลุ่มอ่ืนก็ควรจะได้ผลใน
ท านองเดียวกันดังนั้นจึงควรทดสอบเครื่องมือที่จะใช้วัดให้แน่ใจว่ามีความเชื่อถือได้เสียก่อนจึงน าไปใช้ 

5.3 ความไวหรือความสามารถจ าแนกในการวัด (Sensibility) หมายถึงเครื่องมือที่ใช้วัดมี
อ านาจใจการจ าแนกความแตกต่างระหว่างหน่วยที่จะท าการศึกษาวิจัยได้มากน้อยเพียงใดวิธีการ
บางอย่างจ าแนกความแตกต่างได้ละเอียดมากกว่าซึ่งเป็นลักษณะของความไวหรือความสามารถ
จ าแนกในการวัดนั่นเอง 

5.4 การมีความหมายของการวัด (Meaningfulness) เป็นลักษณะของการวัดที่ผลของ
การวัดจะต้องมีความหมายตรงตามสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่เช่นการแบ่งอาชีพของคนใน
ชนบทโดยใช้ลักษณะงานที่ท าตัวก าหนดแล้วน าอาชีพที่ประชากรเปูาหมายแต่ละคนมีอยู่ไปหา
ความสัมพันธ์กับประเด็นที่ศึกษาถือเป็นการวัดที่มีความหมายแต่ถ้าเลือกเอาบางอาชีพของประชากร
เปูาหมายเท่านั้น (เช่นอาชีพหลัก) ไปหาความสัมพันธ์กับประเด็นที่ศึกษาการวัดนั้นจะไม่มีความหมาย
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ทันทีเพราะอาชีพเพียงอาชีพเดียวกันหลายๆอาชีพที่ประชากรเปูาหมายๆอาชีพที่ประชากรเปูาหมาย
มีอยู่จะให้ผลของความสัมพันธ์ที่ผิดไปจากความเป็นจริงการวัดจึงต้องระวังเรื่องการมีความหมายใน
การวัดด้วย 

6. ลักษณะของเครื่องมือวัดที่เหมาะสม 
เครื่องมือเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญมากโดยเฉพาะการวิจัยที่เป็นการสร้างหรือพัฒนา

เครื่องมือวัดผล นับได้ว่าเป็นการวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล การสร้างหรือการพัฒนาเครื่องมือ
วัด  มีหลายลักษณะเช่น เครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย (Cognitive) เครื่องมือวัดทางด้านจิตพิสัย 
(Affective) เครื่องมือวัดทางด้านทักษะพิสัย (Psychomotor) และด้านอ่ืน ๆ    

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจจ าแนกเป็น 3 แบบ คือ แบบอิงเกณฑ์ แบบอิง
โดเมนและแบบวินิจฉัย 

เครื่องมือที่ดีต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ แน่นอนย่อมเกี่ยวข้องกับการวัดความเที่ยง 
และการเชื่อถือของการวัด ในการวัดไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใดๆ หรือการสังเกตก็ตาม ปัจจัยส าคัญย่อม
ขึ้นกับตัวผู้ที่ท าการวิจัยนั้นๆ คือ ผู้วิจัยจะต้องว่างตัวเป็นกลาง โดยเฉพาะการวิจัยในเชิงคุณภาพผู้วิจัย
จะต้องตระหนักและต้องละเว้นซึ่งการล าเอียงใดๆ ในการวิจัยบางครั้งก็มีจุดบอด โดยเฉพาะประเทศ
ไทยแล้ว ซึ่งได้ชื่อว่าเมืองพุทธ คนไทยโดยส่วนมากจะเป็นคนข้ีสงสารและใจอ่อน  

ดังนั้นนักวิจัยที่เป็นคนไทยมักมีจุดอ่อนในเรื่องของการล าเอียงเป็นส่วนมาก ดั งเช่น การที่
นักวิจัยได้เข้าไปท าการวิจัยในสถานที่ ที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลานานๆ นักวิจัยเองก็จะคุ้นเคยกับ
สถานที่และบุคคลในท้องถิ่นนั้น เมื่อถึงคราวที่จะต้องสรุปผลงานวิจัยจึงมีความเป็นไปได้ยากที่นักวิจัย
จะไม่ล าเอียง บางครั้งความแตกต่างในเรื่องของเพศของนักวิจัยเองก็มักจะส่งผลถึงงานวิจัยได้ด้วย
ดังเช่น นักวิจัยที่เป็นหญิงก็มักจะสรุปงานที่เข้าข้างเพศเดียวกัน หรือในนักวิจัยที่เป็นชายก็ยังสรุปงาน
ออกมาเข้าข้างตัวเองได้เหมือนกัน ดังนั้นในการสร้างเครื่องมือของนักวิจัยจะต้องสร้างให้ครอบคลุม
ทุกเนื้อหา มีความเที่ยง (Reliability) มีระดับความสม่ าเสมอ หรือความคงที่ที่เครื่องมือวิจัยวัดค่าของ
สิ่งที่ต้องการวัดมีความตรง (Validity) มีระดับความสามารถในการวัดที่เครื่องมือวิจัยจะวัดค่าสิ่งที่
ต้องการได้ตรงความเป็นจริง มีระดับความมีนัยส าคัญ (The Level Significant) มีระดับที่ยอมให้มี
การคลาดเคลื่อนได้ คิดเป็นร้อยละเท่าไร ทั้งหมดที่กล่าวมาคือ คุณค่าของการวัดในงานวิจัย ไม่ว่าจะ
เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ แน่นอนสิ่งที่นักวิจัยจะต้องตระหนักเสมอ คือการ
สร้างเครื่องมือที่ดีและครอบคลุม อีกทั้งการแปลผลข้อมูลที่ได้ ต้องปราศจากความล าเอียง จึงจะได้
งานวิจัยที่ดีมีคุณภาพและน่าเชื่อถือที่สุด 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือวัดนั้นแบ่งออกเป็นคุณภาพรายข้อและคุณภาพทั้งฉบับ หาก
เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ว่าจะเป็นแบบปรนัย หรืออัตนัย การหาคุณภาพรายข้อ
จะต้องหาทั้งความยากและอ านาจจ าแนก หากเป็นแบบสอบถามหรือเครื่องมือชนิดอ่ืนๆ เช่น แบบวัด
มาตราส่วนประเมินค่า อาจจะหาเฉพาะอ านาจจ าแนกเท่านั้น ส าหรับคุณภาพทั้งฉบับไม่ว่าจะเป็น
เครื่องมือวัดแบบใดก็ตาม จะต้องมีท้ังความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น วิธีการค านวณหาคุณภาพต่างๆ
ของเครื่องมือ เราจะกล่าวในบทนี้ 
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เกณฑ์มาตรฐานการระบุเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กรณีที ่1 น าเครื่องมือของผู้อ่ืนมาใช้ 

1. ระบุแหล่งที่มาปีท่ีสร้าง และค่าสถิติแสดงคุณภาพ 
2. ชี้ให้เห็นเหตุผล และความสมเหตุสมผลที่จะใช้เครื่องมือนั้นเก็บข้อมูล เช่น ใช้

วัดคุณลักษณะเช่นเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกัน 
3 ต้องขออนุญาตเจ้าของและมีหลักฐานแนบในภาคผนวก นอกจากน าของเขามา

ปรับปรุง แต่จะต้องแจ้งชื่อเจ้าของและท่ีมา รวมทั้งต้องหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content) และ
ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ด้วย 

กรณีที ่2 สร้างเครื่องมือใช้เอง 
1. อธิบายขั้นตอนการสร้างเครื่องมือตามหลักวิชาการ  
2. ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ประกอบการสร้างเครื่องมือเช่นเอกสาร

หนังสือคู่มือ หรือตัวเครื่องมือของบุคคลอื่น 
3.  ชี้ให้เห็นเหตุผล  และความสมเหตุสมผลที่จะใช้เครื่องมือนั้นเก็บข้อมูล   
4. ระบุรายละเอียดของเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและ

ขั้นตอนการสร้าง การทดลองใช้ และการตรวจสอบคุณภาพไว้ให้ชัดเจน 

 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 

คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นเรื่องที่ส าคัญ ที่ต้องพิสูจน์ให้ผู้อ่านเชื่อมั่นว่าได้
คุณภาพ โดยมีวิธีการสร้างน่าเชื่อดังนี้ 

1. การหาอ านาจจ าแนกโดยใช้ t-test 
การหาอ านาจจ าแนกโดยใช้สถิติ T-test จะใช้กับแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมิน

ค่า (Rating Scale) โดยแบ่งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าออกเป็นกลุ่มละ 25 เปอร์เซ็นต์ แล้วค านวณโดยใช้ t-
test ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า ค่า T-test ที่ได้คือค่าอ านาจจ าแนก คุณภาพ
ด้านอ านาจจ าแนกรายข้อจะถือว่าข้อค าถามใช้ได้ก็ต่อเมื่อ T-test มีนัยส าคัญทางสถิตติัวอย่างเช่น  

 ในตัวอย่างข้อมูลชุดที่ 2 สมมติตัวแปร ×1 ถึง x10  เป็นแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพครู 
สามารถค านวณหาอ านาจจ าแนกรายข้อค าถาม ด้วย T-test โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการวิเคราะห์
ดังนี้ 

 1. ในขั้นตอนแรกจะแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต่ ากลุ่มละ 25 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ค าสั่ง Frequencies 
ค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 และ 75 

 2. ก าหนดค่าที่ต่ ากว่าต าแหน่งเปอร์เซนตไทล์ที่ 25 ลงมาให้เป็นกลุ่มต่ า และก าหนดค่าที่สูง
กล่าต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ขึ้นไปให้ป็นกลุ่มสูง โดยใช้ค าสั่ง Recode 

 3. ค านวณหาความแตกต่างของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าโดยใช้ t-test 
 ขั้นแรก สร้างตัวแปรคะแนนรวมก่อน ใช้เมนูหลัก Transform เมนูรอง Compute เพ่ือ

สร้างตัวแปรใหม่ที่ชื่อว่า Total Variable: ซึ่งเกิดจากการน าคะแนนของข้อสอบ 10 ข้อมาบวกกัน 
โดยใส่ ×1+×2+×3+…+×10 ใส่ช่อง Numeric Expression: ดังภาพ แล้วคลิกปุุม OK 
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จากนั้นใช้เมนูหลัก Analyze เมนูรอง Descriptive Statistics เมนูย่อย frequencies… จะ
ปรากฏหน้าต่าง Frequencies ซึ่งเราจะใช้เพ่ือค านวณหาต าแหน่ง Percentile ของตัวแปรคะแนน
รวมโดยคลิกเลือกตัวแปร total จากช่องทางซ้ายมือใส่ช่อง Variable(s): ทางขวามือ ดังภาพ 

 

 
 

 แล้วคลิกปุุม Statistics… จะปรากฏหน้าต่าง Frequencies: Statistics เพ่ือก าหนดให้
โปรแกรมประมวลค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 และ 75 โดยคลิกให้เกิดเครื่องหมายถูกที่หน้าค าสั่ง 
Percentile(s): แล้วใส่ตัวเลข 25 ในช่องหลังค าสั่ง Percentile(s): จากนั้นคลิกที่ปุุม Add แล้วใส่
ตัวเลข 75 แล้วคลิกปุุม Add ตัวเลข 25 และ 75 จะไปปรากฏในช่องด้านล่าง คลิกปุุม Continue 
และคลิกปุุม OK โปรแกรมจะท าการประมวลผลแสดงค่าต าแหน่ง Percentile ที่ 25 และ 75 
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ในที่นี้ได้ค่าคะแนนที่ต าแหน่ง Percentile ที่ 25 คือ 29.00 และได้ค่าคะแนนในต าแหน่ง 
Percentile ที่ 75 คือ 36.50 

ขั้นสอง ให้ท าการแปลงค่าคะแนนที่ต่ ากว่าต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 และแปลงค่า
คะแนนที่สูงกว่าต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 โดยใช้เมนูหลัก Transform เมนูรอง recode และ
เลือกเมนูย่อย Recode into Different Variables โดยใช้ตัวแปร total ในการแปลงค่า โดยเลือกตัว
แปร total ทีอ่ยู่ในช่องซ้าย คลิกเลือกให้อยู่ในช่อง Numeric Variable -> Output เมื่อแปลงค่าแล้ว
ให้เก็บไว้ในตัวแปรใหม่คือ group ในกรอบของ Output Variable ภายในช่อง Name: อาจจะใส่ค า
บรรยายตัวแปรใหม่ในช่อง Label: ก็ได้ คลิก Change ตัวแปร group จะย้ายไปอยู่ในช่อง Numeric 
Variable -> Output หมายถึงน าข้อมูลจากตัวแปร total มาแปลงแล้วเก็บไว้ในตัวแปร group 
จากนั้นให้คลิกที่ปุุม old and new values เพ่ือการแปลงค่า 
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ด าเนินการแปลงค่าโดยคลิกที่ range ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 5 และใส่ค่าในต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์

ที่ 25 ในที่นี้คือค่าคะแนน 29.00 และให้แปลงค่าเป็น 2 โดยใส่หมายเลข 2 ที่ New Value คลิกปุุม 
Add จะได้ดังภาพ 

 

 
 
จากนั้นคลิก Range ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6 ใส่ค่าคะแนนที่อยู่ในต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ใน

ที่นี้คือ 36.50 ให้แปลงเป็นค่า 1 แล้วคลิกท่ี Add 
 

 
 

หมายความว่าให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนตั้งแต่ 29.00 ลงไปให้เป็นกลุ่มที่ 2 หรือก็คือกลุ่ม
ต่ า และกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนตั้งแต่ 36.50 ขึ้นไป ให้เป็นกลุ่มที่ 1 หรือก็คือกลุ่มสูง เมื่อคลิก 
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Continue และ OK โปรแกรมจะสร้างตัวแปรใหม่คือ Group ซึ่งเป็นค่าที่เกิดจากการแปลงคะแนนที่
อยู่ตั้งแต่ 29.00 ลงไปให้มีค่าเป็น 2 และคะแนนที่อยู่ตั้งแต่ 36.50 ขึ้นไปให้มีค่าเป็น 1  

จากนั้นท าการวิเคราะห์ผล T-test Independent เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูงและ
กลุ่มต่ า โดยใช้เมนูหลัก Analyze เมนูรอง Compute Means เมนูย่อย Independent-Sample T 
Test ใช้ตัวแปร x1 to ×10 เป็นตัวแปรตาม และตัวแปร Group เป็นตัวแปรอิสระ โดยก าหนด 
Define Group… ค่าต่ าสุดเป็น 1 และค่าสูงสุดเป็น 2 เมื่อคลิก OK โปรแกรมจะประมวลผล t-test 
ซึ่งเป็นค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบแต่ละข้อ 

 

 
แล้วเราก็จะได้ค่าอ านาจจ าแนก (T-test) รายข้อของแบบทดสอบมาตราส่วนประมาณค่าราย

ข้อ จากนั้นเราก็มาด าเนินการเลือกข้อความที่ใช้ได้โดยคัดเลือกท่ี T-test มีนัยส าคัญโดยพิจารณาจาก
ค่าในช่อง Sig. ที่มีค่าต่ ากว่า 0.05 

2. การหาความเที่ยงตรงหรือความตรง (Validity) 
เป็นคุณสมบัติของแบบสอบถามท่ีสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้ตามวัตถุประสงค์ ความ

เที่ยงตรงมีหลายประเภท ดังนี้ 
2.1 ความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) เป็นความตรงที่ให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นพิจารณา

ว่าข้อค าถามนั้นสอบถามตรงกับสิ่งที่ต้องการจะวัดหรือไม่ โดยผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาว่าเหมาะสม
แล้วหรือว่าควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ซึ่งหากต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาได้ชัดเจน แน่นอนและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ก็ควรให้ความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะไว้ด้วยว่าในการศึกษาวิจัยนี้ต้องการก าหนด
ขอบเขตเนื้อหาไว้กว้างขวางหรือเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์อย่างไร ในการค านวณหาความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจที่ออกมาเป็นตัวเลขนั้น สามารถท าได้โดยดูจากดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) ซึ่งพิจารณา 

เป็นรายข้อ โดยมีสูตรดังนี้   
  = ผลคูณของคะแนนกับจ านวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง 
  = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
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ค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ข้อค าถามท่ีดีควรมีค่า IOC เข้าใกล้ 1 ถ้าข้อใดมีค่า IOC ต่ า
กว่า 0.5 ควรปรับปรุงแก้ไข 

 
ตัวอย่างการค านวณ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 คน 

 
ข้อค าถาม 

ความสอดคล้อง  

 
 

สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง 
(1) (0) (-1) 

การดื่มเหล้าท าให้รู้จักเพ่ือนใหม่ๆ 
มากขึ้น 

7 2 1 0.6 

 
IOC = [(7 x 1) + (2 x 0) + (1 x -1)] / 10 = 0.6 

 
2.2 ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  

เป็นความตรงที่ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาจากขอบเขตเนื้อหาที่ต้องการวัดซึ่งก าหนด
แยกแยะรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนแล้ว มักใช้ในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักเรียนได้
เรียนตามเนื้อหาหลักสูตรวิชานั้นๆ มาแล้ว โดยออกข้อค าถามให้ตรงกับจุดประสงค์และครอบคลุม
เนื้อหาตามแผนการสอน การค านวณหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ออกมาเป็นตัวเลขนั้น สามารถท า
ได้ โดยดูจากดัชนีความสอดคล้องระหว่ างข้อค าถามและวัตถุประสงค์  (Item-Objective 
Congruence Index: IOC) ได้เช่นเดียวกันในการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาสามารถ
ด าเนินการได้โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา พิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับ
แบบทดสอบโดยพิจารณาเป็นรายข้อ วิธีการพิจารณาแบบนี้จะเรียกว่า การหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้องโดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

  
N

R
IOC

  

  เมื่อ 
   IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 

   R   คือผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
   N      คือจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

การตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาสามารถกระท าโดยน าแบบทดสอบให้ 
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่า ข้อสอบแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมหรือไม่
อย่างไร ถ้ามีความสอดคล้องผู้เชี่ยวชาญจะให้ค่าเป็น “+1” แต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อสอบข้อนั้น 

ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะให้ค่าเป็น “-1” และในกรณีท่ีผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อ
นั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ก็จะให้ค่าเป็น “0” ตัวอย่างวิธีการทดสอบความเที่ยงตรง
ด้านเนื้อหาโดยหาค่า  IOC  อธิบายได้ดังนี้ 
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สมมติว่าผู้สอนได้ออกแบบตารางเพ่ือพิจารณาหาค่า  IOC ของข้อสอบดังตารางที่ 3.3 
ตารางที่ 3.3 การพิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อสอบ 
ระดับการพิจารณา 

1 0 -1 

เมื่อเรียนจบเนื้อหาผู้เรียน
สามารถบอกองค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 

1.  ระบบคอมพิวเตอร์จัดแบ่งออกเป็น 
     องค์ประกอบอะไรบ้าง 
     ก.  Hardware, Software, People 

     ข.  Hardware, Software 
     ค.  Hardware, People 

     ง.  Hardware, Softwnw, Internet 

   

 จากตารางที่ 3.3 ถ้ามีการน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนตรวจสอบความเที่ยงตรง  
และปรากฏผลดังตารางที่  3.4 
ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบ 

ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 1 1 0 1 1 4 0.80 

  จากตารางที่ 3.5 ผลการตรวจสอบความคิดเห็นปรากฏว่ามีผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับ
ความสอดคล้องของข้อสอบจ านวน 4 คนและไม่เห็นด้วยกับความสอดคล้องของข้อสอบจ านวน 1 คน 
ผลรวมของคะแนนพิจารณา  (R)  จะได้เท่ากับ 4  ดังนั้นค่า  IOC  จึงหาได้จาก 

  IOC      =  
5

4 = 0.80 

  ค่า 0.80 แสดงถึงข้อสอบข้อนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีค่า  0.8  
ซึ่งเข้าใกล้ค่า 1 ทั้งนี้ค่า IOC  ที่ยอมรับไว้ว่า ข้อสอบมีความเที่ยงตรงคือมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าข้อสอบข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
จะต้องตัดข้อสอบนั้นออกไปหรือท าการปรับปรุงข้อสอบข้อนั้นใหม่ 

2.3 ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 
เป็นความตรงที่แบบสอบถามสามารถวัดได้ครอบคลุมตามองค์ประกอบของ

ทฤษฎีที่อธิบายไว้ เช่น เจตคติประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ เชาวน์ปัญญาประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบ เป็นต้น วิธีการค านวณมีหลายวิธีแต่ที่นิยมใช้กันเรียกว่าวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ด้วยโปรแกรม LISREL โดยจ านวนตัวอย่างต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 – 20 เท่าของข้อค าถาม 
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3. ความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Alpha Coefficient 

Reliability) 
เป็นความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ได้กับทุกค่าคะแนน ไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบ 0 หรือ 1 

คะแนน จึงใช้ได้กับแบบสอบถามอัตนัย แบบวัดเจตคติ เป็นต้น 

ใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง “Scale” และเมนูย่อย “Reliability Analysis…” จะปรากฏ
หน้าต่างดังภาพ 

 

 
 

เลือกข้อสอบที่ต้องการค านวณความเชื่อมั่นใส่ในช่อง Item: และเลือกรูปแบบ (Model) ของ
การค านวณค่าความเชื่อมั่น มีให้เลือกหลายรูปแบบดังนี้ 

Alpha  แสดงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

Split-half สัมประสิทธิ์แบ่งครึ่งข้อสอบ โดยจะแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน 

Guttman จะแสดงค่าความเชื่อมั่นของกัดแมน 

Parallel  จะประมาณค่าความเชื่อมั่นภายใต้ข้อตกลงแบบทดสอบคู่ขนาน นั่นคือแต่
ละข้อมีความแปรปรวนเท่ากัน 

Strict Parallel จะประมาณค่าความเชื่อมั่นที่ภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นของแบบทดสอบ
คู่ขนานและจะสมมติว่าแต่ละข้อมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 

นอกจากนี้ยังสามารถคลิกที่ปุุม Statistics เพ่ือเลือกการค านวณค่าสถิติได้อีกด้วย สถิติมีให้
เลือกดังภาพ 

ในช่อง Descriptive for จะแสดงค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อค าถามรายข้อ (Item) ค่าสถิติ
พ้ืนฐานของทั้งฉบับ (Scale) และค่าสถิติพ้ืนฐานเมื่อหักข้อค าถามข้อนั้นออก เช่น 

Scales Mean if Item deletedเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนสเกลนั้น ถ้าข้อสอบนั้นถูกออกจาก
สเกลนั้น 
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Scale Variance if Item deletedเป็นความแปรปรวนของคะแนนสเกลนั้น ถ้าข้อสอบข้อ
นั้นถูกออกจากสเกลนั้น 

Corrected Item Total Correlation ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อสอบแต่ละข้อกับ
คะแนนสเกลทีค่ านวณจากข้อสอบอ่ืนๆในชุดนั้นหรือก็คือค่าอ านาจจ าแนกรายข้อนั่นเอง 

Alpha if Item Delete เป็นการค านวณความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาจากข้อสอบ
อ่ืนๆที่อยู่ในสเกล ถ้าข้อสอบข้อนั้นถูกออกจากสเกลนั้น 

 
  
ส าหรับในช่อง Inter-Item ใชใ้นการค านวณค่าสหสัมพันธ์ (Correlations) ของข้อค าถาม

รายข้อ และความแปรปรวนร่วม (Covariance) 
 ส่วน Summaries เป็นค่าสถิติสรุปรวมทั้งฉบับ คือ 
 Mean  ค่าสถิติพ้ืนฐานของสเกล 

 Variance ค่าความแปรปรวนของสเกล 

 Covariance ค่าความแปรปรวนร่วมของสเกล 

 Correlation ค่าสหสัมพันธ์ของสเกล 
ส าหรับ ANOVA Table เป็นการทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ยในข้อสอบแต่ละข้อ 
 Hotelling’s T-square เป็นการทดสอบสมมติฐานศูนย์ที่ว่าข้อสอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
 Tukey’s test off additively เป็นการทดสอบข้อตกลงที่ว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างข้อสอบแต่ละข้อ Intra Class Correlation Coefficient เป็นการหาความเชื่อมั่นของผู้
ประเมิน (ICC) 



65 
 

ในกรณีต้องการหาค่าอ านาจจ าแนกด้วยการหาสหสัมพันธ์ของข้อสอบรายข้อกับคะแนนรวม
ให้เลือกที่กรอบ “Descriptive for” และคลิกเลือกที่ “Scale if Item Deleted” ซึ่งก็คือการ
ค านวณหาสหสัมพันธ์ของข้อสอบรายข้อกับคะแนนที่หักข้อนั้นออก ซึ่งจะมีตัวอย่างในหัวข้อต่อไป 

 

 
   

 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพครู จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล (N of Cases) คือ 20 คน จ านวนข้อสอบ (N of Item) คือ 10 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นที่
ค านวณจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha) มีค่าเท่ากับ 0.7482  
  
 ถ้าเลือกค านวณแบบแบ่งครึ่งฉบับ Split-half จะได้ผลการค านวณดังนี้ 

 

 
 
ส าหรับการค านวณด้วยวิธีแบ่งครึ่งข้อสอบจากข้อสอบ 10 แบ่งครึ่งส่วนแรก 5 ข้อ ส่วนที่สอง 

5 ข้อ ความสัมพันธ์ของทั้งสองส่วนมีค่า 0.4152 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของส่วนแรกมีค่า 0.6937 ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของส่วนที่สองมีค่า 0.6486 เนื่องจากสองส่วนที่แบ่งมีจ านวนข้อเท่ากันจึงต้องดูค่า
ความเชื่อมั่นที่ EQUAL-LENGTH SPEARMAN-BROWN ดังนั้นค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ 0.5868  

4. ความยาก (Difficulty) 
เป็นคุณสมบัติของแบบสอบถามแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือแบบสอบถามที่มี

ค าตอบเป็นแบบตอบถูกหรือตอบผิดก าหนดไว้แน่นอน ซึ่งหมายถึงข้อค าถามแต่ละข้อมีคนที่ตอบถูก
หรือท าได้จ านวนกี่คนจากจ านวนคนทั้งหมด ค่าความยากมีค่าระหว่าง 0 กับ 1 ข้อค าถามที่มีค่าความ
ยากระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 ถือว่าใช้ได้วิธีที่ใช้ในการค านวณมีดังนี้ 

4.1 โดยค านวณจากสัดส่วนของจ านวนผู้ที่ตอบข้อค าถามนั้นถูกกับจ านวนผู้ตอบทั้งหมด

  =   
 = ค่าความยากของข้อค าถาม 
 = จ านวนคนที่ตอบข้อค าถามนั้นถูกต้อง 

 = จ านวนคนทั้งหมดที่ตอบข้อค าถามข้อนั้น 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 20.0   N of Item = 10 
Correlation between forms = .4152 Equal-length Spearman-Brown = .5868 
Guttman Split-half = .5859  Unequal-length Spearman-Brown = .5868 
5 Items in part 1    5 Items in part 2 
Alpha for part 1 = .6937   Alpha for part 2 = .6486 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 20.0   N of Item = 10 
Alpha = .7482 
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4.2โดยค านวณจากจ านวนผู้ที่ตอบข้อค าถามนั้นถูกที่อยู่ในกลุ่มได้คะแนนสูงกับท่ีอยู่ใน
กลุ่มได้คะแนนต่ า 

 =  
 = ค่าอ านาจจ าแนก 

 = จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง   
 = จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า  
 = จ านวนคนในกลุ่มสูง   

ตัวอย่าง ถ้านักเรียนในกลุ่มเก่ง 10 คน ตอบถูก 8 คน และกลุ่มอ่อน 10 คน ตอบถูก 2 คน 

 =  

 = =   0.5 

 =   

 =      =    0.5 
 

5. ความเป็นปรนัย (Objectivity)  
เป็นคุณสมบัติของแบบสอบถามที่ข้อค าถามแต่ละข้อต้องมีความชัดเจน มีวิธีการให้

คะแนนและการแปลความหมายคะแนนที่ตรงกัน ต้องไม่เอาค่านิยม ความเชื่อ ความคิดเห็นของ
ตนเองเข้าไปเจือปนแบบสอบถามที่เป็นปรนัยควรมีลักษณะที่ไม่ว่าใครก็ตามที่น าแบบสอบถามนี้ไปใช้
ก็จะมีวิธีการให้คะแนนและการแปลความหมายคะแนนที่เหมือนกัน ความเป็นปรนัยไม่มีการ
ค านวณหาค่าความเป็นปรนัย แต่ใช้ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตามความเหมาะสม 

การหาคุณภาพของแบบสอบถามในเรื่องความยากและอ านาจจ าแนกนี้มี 2 ประเภทคือแบบ
อิงกลุ่มและแบบอิงเกณฑ์ ในเอกสารประกอบการบรรยายนี้มุ่งอธิบายเฉพาะแบบอิงกลุ่มเท่านั้น ส่วน
แบบอิงเกณฑ์ขออธิบายโดยย่อดังนี้ แบบสอบถามแบบอิงเกณฑ์ไม่ได้ให้ความส าคัญกับความยากและ
อ านาจจ าแนก เพราะแบบอิงเกณฑ์มีจุดมุ่งหมายต้องการให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีจนสามารถท า
คะแนนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และยิ่งท าคะแนนสูงมากเท่าไรก็ยิ่งแสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียนที่ดี
มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งหมายความว่านักเรียนทุกคนควรท าข้อสอบแต่ละข้อได้ถูกต้อง จึงท าให้ข้อสอบข้อ
นั้นเป็นข้อสอบที่ไม่ค่อยมีความยาก และเมื่อผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการจนสามารถท าคะแนนได้สูงๆ 
กันทั้งนั้น ก็ท าให้มีแต่ผู้เรียนที่เก่ง ค่าอ านาจจ าแนกจึงต่ ามาก  

ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้ทดสอบว่าถ้าต้องการจัดล าดับหรือแยกแยะคนในกลุ่ม
ออกเป็นกลุ่มเก่ง-กลุ่มอ่อน หรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ก็ใช้แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม แต่ถ้า
ต้องการดูพัฒนาการของผู้เรียน ก็ใช้แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์และไม่ควรให้ความส าคัญกับความยาก
และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล นักศึกษาต้องบอกถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ก าหนดไว้ วิธีการ

ตรวจสอบการเก็บ ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้ข้อมูลครบถ้วนหรือมากที่สุด  
นอกจากนี้ควรบอกเหตุผลที่เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพข้อมูล
ด้วย เกณฑ์มาตรฐานการระบุการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

1. ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุเหตุผลที่เลือกใช้วิธีการนั้น (What, How & Why) 
2. ระบุวิธีการตรวจสอบติดตามและควบคุมคุณภาพข้อมูล และ ระบุเหตุผลที่เลือกใช้วิธีนั้นๆ 
3. ระบุช่วงเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. กรณีข้อมูลเชิงปริมาณให้ระบุวิธีการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยก
บรรยายตามลักษณะข้อมูล และตัวแปรว่าแต่ละตัวแปรเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วน ามาท าอย่างไร และ
วิเคราะห์ด้วยสถิติใด  

1.1 การวิเคราะห์ตัวแปรเดียว (Univariate Analysis) เพ่ือแสดงการกระจายของข้อมูล
และอธิบายคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่  ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและต่ าสุด 

1.2 การวิเคราะห์ระดับสองตัวแปร (Bivariate Analysis) เพ่ือทราบถึงการกระจายของ
ตัวแปรตาม ในแต่ละคุณลักษณะย่อยของตัวแปรต้น  

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรหลายตัว (Multivariate Analysis) เพ่ือทราบถึงอิทธิพล
ของตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์การกระจายของตัวแปรตาม ในแต่ละคุณลักษณะย่อยของกลุ่มตัวแปร
ต้นที่มีต่อตัวแปรตาม 

2. กรณีข้อมูลเชิงคุณภาพให้ระบุวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
รูปแบบ (Pattern) ประเด็น (Theme) และสิ่งที่จะใช้เชื่อมโยงเรื่องราวเข้าด้วยกัน (Narrative 
threads) เกณฑ์มาตรฐานการระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ระบุวิธีการวิเคราะห์ โดยแยก
บรรยายตามลักษณะข้อมูล และตัวแปรแต่ละตัวระบุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้ชัดเจน 

 

สรุป 
การออกแบบการวิจัยเป็นกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนการด าเนินการวิจัยที่มีระบบและมี

ขั้นตอนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล/สารสนเทศที่ต้องการน ามาใช้ในการตอบปัญหาการวิจัยตาม
จุดประสงค์/สมมุติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนรวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือที่
เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของผู้วิจัยในการก าหนดโครงสร้างแผนการปฏิบัติการวิจัยหรือยุทธวิธีเพ่ือใช้
ในการตรวจสอบการด าเนินการวิจัยว่าเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ว่าก่อนที่จะปฏิบัติ การ
ด าเนินการวิจัย 

นอกจากนี้ การออกแบบการวิจัยจ าเป็นต้องให้รายละเอียดประชากรและตัวอย่าง การ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิจัย วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  ลักษณะของแบบการ
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วิจัยที่ดี ประเภทของการออกแบบการวิจัย วิธีการวางแผนแบบการวิจัย ความเที่ยงตรงของกา ร
ออกแบบการวิจัย การวัด การหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

แบบฝึกหัด 
1. ให้นักศึกษาออกแบบการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์วิจัย ในประเด็นที่นักศึกษาสนใจพร้อมระบุ

ขอบเขตการวิจัยอย่างละเอียด 
2. ให้นักศึกษาอธิบายลักษณะดังต่อไปนี้มาพอสังเขป 

2.1 แบบการวิจัยที่ดี 
2.2 ประเภทของแบบการวิจัย 
2.3 แผนการวิจัย 

4. ให้นักศึกษาอธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเชิงปริมาณ พร้อมทั้งแสดงวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมาอย่างน้อย 3 กรณ ี
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับสถิติ 
 
บทนี้เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติ ศึกษาเกี่ยวข้องกับความหมายของสถิติ

ประเภทของสถิติประเภทข้อมูลระดับของการวัดประชากรและตัวอย่างค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ
ระเบียบวิธีทางสถิติ และการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของสถิติ 
2. ประเภทของสถิติ 
3. ประเภทข้อมูล 
4. ระดับของการวัด 
5. ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
6. ระเบียบวิธีทางสถิติ 
7. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
8. สรุป 
9. แบบฝึกหัด 
10. เอกสารอ้างอิง 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ในการเรียนการสอนประจ าบทนี้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายความหมายและประเภทของสถิติได้  
2. ชี้แจงค่าการวัด ค่าสถิติและค่าพารามิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายระเบียบวิธีทางสถิตไิด้ 
4. บอกหลักการการวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ใช้วิธีการบรรยาย ซักถาม  
2. น าเสนอผลการวิเคราะห์ของแต่ละคน 
3. สืบค้นเอกสารงานที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
4. ฝึกปฏิบัติ / น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติ ตอบข้อซักถาม 

สื่อการเรียนการสอน 

กระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และเครื่องขยายเสียง  
การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล 

1.1 ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
1.2 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล / ตอบข้อซักถาม 
1.3 การเข้าเรียน   
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2 การประเมินผล 

2.1 คะแนนท าแบบฝึกหัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2.2 ผลการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง 
2.3 การเข้าเรียน มากกว่าร้อยละ 90  
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บทท่ี 4 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิต ิ
 
 

การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ มุ่งเน้นท าความเข้าใจกับความหมายของสถิติ ประเภท
ของสถิติ ประเภทข้อมูล ระดับของการวัด ประชากรและตัวอย่าง ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ ระเบียบ
วิธีทางสถิติ และการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ผู้เรียบเรียงได้
น าเสนอรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 

 

ความหมายของสถิต ิ
การเรียนวิชาว่าด้วยสถิติมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าความเข้าใจกับความรู้ พ้ืนฐานทาง

สถิติ มีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อมูลสถิติ (Statistical Data) หมายถึง ข้อมูลสรุปได้จากการประมวลหรือวิเคราะห์กลุ่มของ

ข้อมูลเพื่อใช้แสดงลักษณะข้อมูลของกลุ่มนั้น 
สถิติศาสตร์ (Statistics) หมายถึง ศาสตร์ว่าด้วยการจัดกระท าต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ือ

บรรยายลักษณะของสิ่งที่ศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงและเชื่อถือได้นาเอาไปใช้คาดคะเนและการตัดสิ นใจ
ต่างๆ  

 

ประเภทของสถิต ิ
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับตัวแปร

เดียว (Uni-variate Analysis) เพ่ือแสดงการกระจายของข้อมูลและอธิบายคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สถิติพรรณนาจะพรรณนาลักษณะสิ่งต้องการศึกษาให้อยู่ในรูปของตารางข้อมูลสรุป
การน าเสนอแบบต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจถึงข้อมูลที่รวบรวมมาได้ แต่ไม่สามารถคาดคะเนนอกเหนือไปจาก
ข้อมูลที่มีอยู่ได ้

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) วิธีการทางสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ระดับสองตัวแปร 
(Bivariate Analysis) เพ่ือทราบถึงการกระจายของตัวแปรตาม ในแต่ละคุณลักษณะย่อยของตัวแปร
ต้น และการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรหลายตัว (Multivariate Analysis) อาศัยทฤษฏีความน่าจะเป็นใน
การอนุมานลักษณะของประชากร (Population) จากข้อมูลของตัวอย่าง (Sample) เช่น การศึกษา
โรคขาดสารอาหารในเด็กวัยก่อนเรียนในภาคอีสานส่วนใหญ่จะสุ่มจากเด็กวัยก่อนเรียนมาบางส่วน
เพ่ือประเมินหาอัตราการขาดสารอาหารเป็นต้น 
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ประเภทข้อมูล 
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง หรือประชากรที่ใช้ใน

การศึกษา สามารถแบ่งตามลักษณะข้อมูลได้ดังนี้  
1. แบ่งตามลักษณะข้อมูลได้ 2 ประเภทดังนี้ 

1.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เป็นข้อมูลที่วัดค่าได้ว่ามากหรือน้อยในเชิง
ปริมาณเช่นรายได้อายุความสูง จ านวนสินค้า น้ าหนัก เป็นต้นซึ่งแบ่งได้ 2 แบบคือ 

1.1.1 ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) หมายถึง ข้อมูลที่มีการวัดค่าแบบ
ต่อเนื่องกันในช่วงที่ก าหนดสามารถแจงสมาชิกในข้อมูลได้เช่นความสูงอายุระยะทางรายได้ เป็นต้น 

1.1.2 ข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) หมายถึง ข้อมูลที่มีค่าเป็นจ านวนเต็ม
หรือจ านวนนับเช่นจ านวนนักศึกษาจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเป็นต้น 

1.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุค่าได้ว่ามากหรือ
น้อยอาจแทนด้วยตัวเลขก็ได้โดยตัวเลขดังกล่าวไม่มีความหมายในเชิงปริมาณเช่นเพศระดับการศึกษา
อาชีพทัศนคติเป็นต้น 

2. แบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 2 ประเภทดังนี้ 
2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลเองข้อมูลที่ได้

จะมีความทันสมัยมีความถูกต้องน่าเชื่อถือแต่การรวบรวมข้อมูลต้องใช้เวลานานต้องใช้ ก าลังคนมาก
เสียค่าใช้จ่ายสูงไม่สะดวกเท่าที่ควร 

2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้วผู้ใช้เป็นเพียง
ผู้ที่น าข้อมูลนั้นมาใช้จึงเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่บางครั้งจะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการหรือไม่ละเอียดพอนอกจากนี้ผู้ใช้มักจะไม่ทราบถึงข้อผิดพลาดของข้อมูลซึ่งมีผลท าให้
การวิเคราะห์ผลอาจจะผิดพลาดได้ 

 

ระดับของการวัด 
ระดับของการวัดตัวแปรเป็นเรื่องของคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพของวิธีการวัดที่ใช้ใน

การศึกษาในแต่ละแบบที่จะมีกฎเกณฑ์และความสัมพันธ์ในการใช้ที่แตกต่างกันความแตกต่างในระดับ
การวัดนั้นยังมีผลถึงการเลือกน าเอาวิธีการทางสถิติเข้ามาใช้ในการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาด้วย
ผู้วิจัยจะต้องก าหนดล่วงหน้าว่าประเด็นที่ศึกษาจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรใช้สถิติประเภท
ใดบ้างเพ่ือที่จะได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับระดับของ
การวัดที่ต้องการ โดยทั่วๆ ไประดับของการวัดตัวแปรสามารถจ าแนกออกได้เป็น 4 ระดับ ด้วยกันคือ
ข้อมูลในการวิจัยจ านวนมากได้มาจากการวัดซึ่งการวัด (Measurement) หมายถึง การก าหนดตัวเลข
หรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ แทนปริมาณหรือคุณภาพหรือคุณลักษณะของสิ่งที่วัดระดับการวัดมี  4 ระดับ
ดังนี้คือ 

1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale or Classification Scale) 

เป็นการวัดแบบแบ่งกลุ่มหรือนามมาตรา (Nominal Scales) เป็นลักษณะของการวัดที่
ง่ายที่สุดคุณสมบัติในการวัดแบบนี้บอกได้แค่ “ความเหมือนกันหรือแตกต่างกันเท่ากันหรือไม่เท่ากัน” 
เท่านั้นแต่ไม่สามารถบอกระดับของความแตกต่างกันหรือความไม่เท่ากันได้การวัดในลักษณะนี้มักจะ
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ใช้กับข้อมูลที่มีลักษณะที่มีลักษณะเป็นนามธรรมหรือเป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพเป็นส่วนใหญ่การวัดใน
ลักษณะนี้จะใช้ความเหมือนกันหรือเท่ากันมาวัดเป็นกลุ่มเดียวกันเช่นตัวแปรในเรื่อ งเพศที่ก าหนด
ข้อมูลออกเป็นหญิงและชายตัวแปรในเรื่องอาชีพที่ก าหนดข้อมูลออกเป็นอาชีพต่างๆเช่น เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมบริการรับจ้างตัวแปรในเรื่องเขตที่อยู่อาศัยที่ก าหนดข้อมูลออกเป็นเขตชนบทและเขต
เมืองเป็นต้นชนิดของข้อมูลในตัวแปรต่างๆที่กล่าวมาแล้วมีอ านาจในการวัดแบบแบ่งกลุ่มเท่านั้น 

หลักเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มที่ส าคัญคือจะต้องมีกลุ่มต่างๆให้ครบถ้วนเพ่ือให้ทุกหน่วยงานของ
ประชากรที่จะวัดสามารถจัดลงกลุ่มได้และแต่ละกุล่มจะต้องมีคุณสมบัติไม่ซ้ าซ้อนกันแยกออกจากกัน
ได้อย่างเด็ดขาด สถิติจะใช้ในการช่วยสนับสนุนของข้อมูลการวัดระบบแบ่งกลุ่มได้แก่ ความถี่
อัตราส่วนร้อยฐานนิยมและอาจใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (Contingency Coefficient) ในการ
ช่วยสรุปข้อมูลที่ได้มาด้วย 

เป็นข้อมูลที่มีลักษณะจ าแนกกลุ่มหรือประเภทโดยตัวเลขหรือค่าที่ก าหนดให้น ามาบวกลบ
คูณหารกันไม่ได้เป็นระดับการวัดที่ต่ าที่สุดเป็นการก าหนดตัวเลขแทนชื่อคนแทนคุณลักษณะต่างๆ
แทนเหตุการณ์ต่างๆหรือแทนสิ่งต่างๆเช่นเบอร์นางงามที่เข้าประกวดเบอร์นักฟุตบอลเลขทะเบียนรถ
ต่างๆการก าหนดให้เลข 0 แทนเพศหญิงเลข 1 แทนเพศชายคุณสมบัติที่ส าคัญของระดับนี้ก็คือตัวเลข
ทีก่ าหนดให้จะเพียงแต่ชี้ถึงความแตกต่างกันคือชี้ว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่ได้แทนอันดับขนาดปริมาณหรือ
คุณภาพใดๆซึ่งตัวเลขหรือค่าต่างๆที่ก าหนดให้นั้นน ามาบวกลบคูณหารกันไม่ได้และจากการที่ไม่ได้ชี้
ปริมาณหรือคุณภาพดังกล่าวนักจิตวิทยาบางท่านจึงไม่ยอมรับการวัดชนิดนี้ว่าเป็นการวัด  
(Measurement) ข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยใช้ระดับนามบัญญัต ิ(Nominal Scale)ประกอบด้วย 

1. เพศ ชาย หญิง 
2. เชื้อชาติ (ไทย, จีน, ฯลฯ) 
3. ศาสนา (พุทธ, คริสต์, อิสลาม, ฯลฯ 
4. อาชีพ หมอ นักเรียน คร ู
 

โดยสรุปถ้าข้อมูลบอกความแตกต่างได้แต่เพียงชื่อเป็นความแตกต่างที่หยาบที่สุดเช่นชื่อ
นักศึกษาทั้ง 30 คนไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรนอกจากว่าแต่ละคนชื่อแตกต่างกันเราเรียกข้อมูลที่
สามารถจ าแนกได้แต่เพียงชื่อว่าข้อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

2. มาตราอันดับ (Ordinal Scale) 

เป็นการวัดแบบอันดับหรือมาตรส่วนล าดับ (Ordinal Scales) เป็นการวัดที่สามารถวัดได้
ละเอียดว่าการวัดแบบแบ่งกลุ่มกล่าวคือนอกจากจะบอกว่ามีความแตกต่างกันหรือความไม่เท่ากันยัง
สามารถบอกได้ว่าแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันในลักษณะที่ “มากกว่าหรือน้อยกว่า” อีกกลุ่มหนึ่ง
สามารถจะจัดล าดับความมากกว่าหรือน้อยกว่าของแต่ละกลุ่มได้เช่นตัวแปรเกี่ยวกับอายุที่ก าหนด
ชนิดของข้อมูลเป็นวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุข้อมูลแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันและบอกความ
มากกว่าหรือน้อยกว่าได้เช่นวัยเด็กจะมีอายุน้อยกว่าวัยรุ่นตัวแปรเกี่ยวกับระดับการศึกษาที่ก าหนด
ข้อมูลเป็นการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่ก าหนดข้อมูลเป็นร่ ารวยปานกลางและยากจนเป็นลักษณะของข้อมูลที่มีอ านาจในการจัดอันดับ
ทั้งสิ้น 
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สถิติและใช้สรุปคุณสมบัติของตัวแปรที่มีอ านาจในการวัดแบบอันดับนอกจากจะใช้เหมือนกัน
แบบแบ่งกลุ่มแล้วยังสามารถใช้ค่ามัธยฐาน (Median) เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) และค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง (Rank Correlation) เข้ามาช่วยในการสรุปข้อมูลได้เพ่ิมข้ึน 

เป็นระดับของการวัดที่สูงกว่าระดับนามบัญญัติเป็นการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์เพ่ือชี้ถึง
อันดับเช่นหลังจากพิจารณาภาพที่นักเรียนวาดมาแล้วก็ได้อันดับจากภาพที่ดีที่สุดเป็นอันดับ  1 
รองลงมาเป็นอันอับ 2, 3,…… ตามล าดับเป็นต้นจะเห็นได้ว่าในระดับนี้มีคุณสมบัติของระดับนาม
บัญญัติคือความแตกต่างอันดับ 1 และอันดับ 2 จะเป็นคนละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่เราทราบเพ่ิมขึ้น
จากระดับนามบัญญัติคือทิศทางของความแตกต่างอันดับ 1 อยู่เหนือกว่าอันดับ 2 เนื่องจากมีปริมาณ
หรือคุณภาพมากกว่า 

อย่างไรก็ตามแม้จะทราบว่าใครมากกว่าน้อยกว่าแต่ไม่อาจทราบว่ามากกว่ากันเท่าใดและช่วง
ระหว่างอันดับต่างๆมักไม่เท่ากันเช่นที่ 1 อาจมีคุณภาพเหนือกว่าที่ 2 มากขณะที่ 2 มีคุณภาพห่าง
จากที่ 3 เพียงเล็กน้อยเป็นต้นจากการที่ช่วงอันดับไม่เท่ากันดังกล่าวจึงไม่สามารถน า เอาตัวเลขใน
ระดับนี้มาบวกลบคูณหรือหารกันได้เช่นผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยระดับความคิดเห็นต าแหน่ง
ทางวิชาการข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยใช้มาตรอันดับ (Ordinal scale)เป็นข้อมูลที่นอกจากมีลักษณะ
จ าแนกกลุ่มหรือประเภทได้แล้วยังสามารถเรียงอันดับได้ด้วยเช่นต าแหน่ง (ที่ 1, ที่ 2, ที่ 3, ฯลฯ) 
ระดับความพอใจ (มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด) 

สรุปถ้าข้อมูลบอกความแตกต่างได้เป็นการจ าแนกข้อมูลที่ละเอียดขึ้นเพราะบอกความ
แตกต่างได้เช่นชื่อนักศึกษาที่เรียงกันตามระดับความสูงทั้ง 30 คนเราเรียกข้อมูลที่เราสามารถจ าแนก
ถึงความแตกต่างได้นี้ว่าข้อมูลระดับระดับอันดับบัญญัติ (Ordinal scale) 

3. มาตราอันตรภาค (Interval Scale) 

เป็นการวัดแบบช่วงชั้น (Interval Scales) การวัดแบบช่วงชั้นจะมีคุณสมบัติของการวัด
เหมือนสองแบบแรกที่กล่าวมาแล้วแต่มีลักษณะพิเศษที่เพ่ิมขึ้น สามารถก าหนด “ความห่างระหว่าง
สิ่งที่วัด” ได้แน่นอน เนื่องจากหน่วยในการวัดมีลักษณะคงที่ที่ข้อมูลของแต่ละกลุ่มและแต่ละล าดับใช้
ร่วมกันอยู่ มูลค่าของหน่วยอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้าบวกด้วยตัวคงที่ แต่จะไม่มีผลกับขนาดความ
แตกต่างและล าดับที่แม้ว่าการวัดแบบช่วงชั้นจะวัดค่าความห่างของข้อมูลได้แต่ความห่างหรือหน่วย
ของมาตราที่วัดนั้นเป็นการก าหนดขึ้นเองไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติแม้จะมีการสมมติว่ามีค่าเท่ากันแต่
ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่เช่นการวัดเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติหรือทางจิตวิทยาที่นิยมก าหนด
ข้อมูลเป็นระดับต่างๆเช่นเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยไม่แน่ใจไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับผู้ที่
เห็นด้วยมีความห่างเป็นกี่เท่าหรือเป็นอัตราส่วนระหว่างกันเท่าใดเหมือนกับเราบอกไม่ได้ว่าอุณหภูมิ   
20 F เป็นกี่เท่าของ 10 F เนื่องจากจุดเริ่มต้นของทัศนคติและอุณหภูมิในระบบฟาเรนไฮท์เริ่มต้นที่  
32 ค่าของทัศนคตินั้นเริ่มต้นที่ 1  ในขณะที่ผู้วิจัยคนอ่ืนๆอาจจะก าหนดค่าทัศนคติใหม่เป็น 2, 1, 0-
1, -2  ก็ได้ไม่เหมือกันค่าของตัวแปรบางอย่างที่สามารถเริ่มต้นจากศูนย์ได้อย่างแท้จริงเช่นน้ าหนัก
ส่วนสูงพ้ืนที่เป็นต้นซึ่งข้อมูลที่มีระดับการวัดแบบนี้ในสังคมศาสตร์ท าได้ยาก 

การวัดแบบช่วงชั้นนี้จะใช้ได้กับข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งสามารน าวิธีการทางสถิติประเภทที่จ ากับ
แบบการกระจายที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเช่นค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) และสหสัมพันธ์ถดถอย (Regression) มาช่วยในการประมวลผลได้ 
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เป็นระดับของการวัดที่สูงกว่าสองระดับที่กล่าวมาโดยมีคุณสมบัติเพ่ิมขึ้นอีก 2 ประการคือมี
ศูนย์สมมุต ิ(Arbitrary Zero or Relative Zero) และมีหน่วยของการวัดที่เท่ากันตัวอย่างของระดับนี้
ได้แก่การวัดอุณหภูมิเช่นในหน่วยวัดอุณหภูมิแบบเซลเซียสจะก าหนดจุดที่น้ ากลายเป็นน้ าแข็งเป็น 0° 
ซ. เป็นศูนย์เทียมไม่ได้หมายความว่าถึง ณ อุณหภูมิ 0° ซ. นี้ไม่มีความร้อนอยู่เลยแต่เป็นเพียงจุดที่น้ า
กลายเป็นน้ าแข็งจากการที่มีหน่วยของการวัดที่เท่ากันและมีศูนย์เทียมจึงสามารถเปรียบเทียบปริมาณ
หรือคุณภาพได้ว่ามากกว่ากันเท่าไรเช่น 40° ซ. จะมีอุณหภูมิสูงกว่า 30° ซ. อยู่ 10° ซ. และสามารถ
พูดได้ว่าอุณหภูมิ 20° ซ. สูงกว่าอุณหภูมิ 15° ซ. เท่ากับอุณหภูมิ 14° ซ. สูงกว่าอุณหภูมิ 9° ซ. เพราะ
ต่างก็สูงกว่ากัน 5° ซ. (ไม่อาจพูดได้ว่าอุณหภูมิ 60° ซ. ร้อนเป็นสองเท่าของอุณหภูมิ 30° ซ. เพราะ
ความร้อนไม่ได้เริ่มที่จุด 0° ซ) หรือ 60° ซ. = 2 (30° ซ.) แต่ปริมาณความร้อนของสสาร 60° ซ.  2 
(ความร้อนของสสาร 30° ซ.) นักพฤติกรรมศาสตร์มักถือเอาว่าคะแนนการสอบเป็นการวัดในระดับนี้
จึงตีความในลักษณะเดียวกันกับกรณีของอุณหภูมิที่กล่าวมาเช่นในแบบทดสอบที่มีจ านวน 60 ข้อ ถ้า 
ก สอบได้ 50 คะแนน ข สอบได้ 30 คะแนน ค สอบได้ 25 คะแนน และ ง สอบได้ 5 คะแนนก็กล่าว
ว่า ก ได้คะแนนมากกว่า ข 20 คะแนน ข ได้คะแนนมากกว่า ง 25 คะแนน ก ได้คะแนนมากกว่า ข 
เท่ากับ ค ได้คะแนนมากกว่า ง (ต่างกันมากกว่า 20 คะแนน) แต่ไม่สามารถตีความได้ว่า ก มีความรู้
เป็น 2 เท่าของ ค เพราะจุดเริ่มต้นไม่ใช้ศูนย์แท้ผู้สอบได้คะแนนศูนย์ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรู้ใน
วิชานั้นเป็นเพียงแต่ว่าท าข้อสอบชุดนั้นไม่ได้ถ้าออกข้อสอบมากกว่านั้นหรือง่ายกว่านั้นเขาอาจท าได้
บ้างระดับอันตราภาคนับว่าเป็นระดับที่เป็นปริมาณอย่างแท้จริงไม่เหมือนระดับนามบัญญัติและระดับ
เรียงล าดับซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลักษณะจ าแนกกลุ่มเรียงอันดับและแบ่งเป็นช่วงๆโดยแต่ละช่วงมีขนาด
เท่ากันศูนย์ของข้อมูลประเภทนี้เป็นศูนย์สมมติไม่มีศูนย์แท้เช่นคะแนนสอบอุณหภูมิเวลา IQ 

สรุปถ้าข้อมูลบอกความแตกต่างเป็นหน่วยที่เท่ากันได้เป็นการจ าแนกความแตกต่างที่ละเอียด
ขึ้นเพราะสามารถบอกความแตกต่างเป็นปริมาณหน่วยที่เท่ากันท าให้บอกระดับความแตกต่างที่
ละเอียดมากและบอกได้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันเป็นปริมาณเท่าใดโดยเปรียบเทียบกับหน่วยปริมาณที่
เท่ากันได้เช่นคะแนนสอบของนักศึกษาทั้ง 30 คนเราเรียกข้อมูลที่จ าแนกถึงหน่วยที่แตกต่างกันได้ว่า
ข้อมูลระดับช่วงบัญญัติ (Interval scale) 

4. มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) 

เป็นการวัดแบบอัตราส่วน (Ratio Scales) การวัดแบบอัตราส่วนเป็นมาตราวัดที่มีระดับ
การวัดสูงที่สุดคือนอกจากจะมีคุณสมบัติของการวัดแบบช่วงนี้อย่างครบถ้วนแล้วยังมีคุณสมบัติ
เพ่ิมเติมคือ “มีจุดเริ่มต้นจากศูนย์สมบูรณ์  (Absolute  Zero) หรือการเริ่มต้นที่เป็นธรรมชาติอย่าง
แท้จริง”เช่น น้ าหนักความสูงระยะทางเวลาพ้ืนที่เป็นต้นมาตราที่ใช้วัดข้อมูลของตัวแปรเหล่านี้
นอกจากจะมีลักษณะเท่ากันในแต่ละช่วงชั้นแล้วจะมีลักษณะเท่ากันในอัตราส่วนด้วยค่าของข้อมูลที่
วัดออกมาสามารถจะบอกได้ว่ามีจ านวนมากกว่าหรือน้อยเป็นกี่เท่าหรือมีอัตราส่วนเท่าไรกับข้อมูลตัว
อ่ืนๆ ที่อยู่ในตัวแปรเดียวกันเช่น ตัวแปรที่เกี่ยวกับระยะทางเราพบว่า หมู่บ้าน ก. ห่างจากตัวจังหวัด 
5 กิโลเมตรหมู่บ้าน ข. ห่างจากตัวเมือง 10 กิโลเมตร เราสามารถบอกได้ว่าหมู่บ้าน ข. มีระยะห่าง
จากตัวเมืองเป็น 2 เท่าของหมู่บ้าน ก.  

ข้อมูลที่มีระดับการวัดแบบอัตราส่วนนี้สามารถใช้สถิติประเภทต่างๆ ในการประมวลผลและ
ท าการทดสอบได้อย่างกว้างขวาง 
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โดยสรุประดับของการวัดในแบบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปคุณสมบัติต่างๆ ได้
ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติการวัดในระดับต่างๆ 

แบบของการวัด 

คุณสมบัติในการวัด 
เหมือน-แตกต่าง

หรือเท่ากัน 
ไม่เท่ากัน 

มากกว่าหรือน้อย
กว่า 

ความห่างระหว่าง
ช่วง 

การเริ่มต้นจาก
ศูนย์สมบูรณ์ 

แบบกลุ่ม ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ 
แบบอันดับ ได้ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ 
แบบช่วงชั้น ได้ ได้ ได้ ไม่ได้ 
แบบอัตราส่วน ได้ ได้ ได้ ได้ 
  

จากตารางที ่4.1 จะเห็นได้ว่า การวัดในระดับห่างจะมีคุณสมบัติที่ร่วมกันและแตกต่างกันอยู่ 
แบบของการวัดที่อยู่ในระดับสูงจะสามารถวัดหรือจ าแนกข้อมูลในลักษณะที่เพ่ิมหรือเป็นพิเศษกว่า 
ซึ่งการวัดในระดับต่ ากว่าไม่สามารถท าได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรก าหนดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัวแปรที่จะ
ศึกษาให้มีระดับของการวัดที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา ถ้าเป็นไปได้ควรก าหนดข้อมูล
ชนิดที่มีความสามารถในการวัดระดับสูง 

ความส าคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับระดับการวัดคือ ข้อมูลที่มีความสามารถในการวัด
ระดับสูงสามารถจะแปลงข้อมูลที่มีความสามารถในการวัดในระดับที่ ต่ าลงมาได้ แต่ข้อมูลที่มี
ความสามารถในการวัดระดับต่ าจะไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่มีการวัดในระดับที่สูงกว่าได้  เช่น 
ตัวแปรที่เกี่ยวกับอายุถ้าใช้อายุตามความเป็นจริงหรือเป็นรายปีจะเป็นข้อมูลที่มีความสามารถในการ
วัดแบบอัตราส่วนได้ เมื่อต้องการจะวัดแบบช่วงชั้นสามารถจะวัดประเภทของอายุออกเป็นกลุ่มอายุ
ต่างๆ ได ้ถ้าจะวัดแบบอันดับก็แปลงกลุ่มอายุออกเป็นกลุ่มอายุในวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ได้หรือแปลง
เป็นกลุ่มอายุเช่น  0-15 ปี, 16-30 ปี และ 31 ปีขึ้นไป แต่ถ้าก าหนดข้อมูลเป็นวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่
เสียแต่ต้นซึ่งเป็นข้อมูลที่มีระดับการวัดแบบอันดับ จะไม่สามารถปรับข้อมูลนั้นให้มีระดับการวัดแบบ
ช่วงชั้นหรือแบบอัตราส่วนได้ 

การวัดแบบอัตราส่วนนี้เป็นระดับของการวัดที่สูงที่สุดมีความสมบูรณ์มากกว่าระดับวัดอันตร
ภาค นอกจากจะมีคุณสมบัติเหมือนระดับวัดอันตรภาคแล้วยังมีศูนย์แท้ (Absolute Zero) ในขณะที่
ระดับอันตรภาคมีเพียงศูนย์สมมุติ ตัวอย่างการวัดในระดับนี้ได้แก่ การวัดความยาวน้ าหนักส่วนสูง
อายุแต่ละหน่วยของความยาวจะมีช่วงเท่ากันแต่ละหน่วยของน้ าหนักมีขนาดเท่ากันเช่น เอ้ือมพรหนัก 
40 กิโลกรัมจะหนักเป็น 2 เท่าของนิตยารัตน์ ซึ่งหนัก 20 กิโลกรัม การที่กล่าวเช่นนี้ได้เนื่องจากแต่ละ
หน่วยกิโลกรัมมีน้ าหนักเท่ากันและเริ่มจากศูนย์แท้น้ าหนักศูนย์กิโลกรัมก็คือ ไม่มีน้ าหนักเลยเนื่องจาก
การวัดระดับนี้มีความสมบูรณ์ทุกประการจึงสามารถน ามาจัดกระท าตามหลักคณิตศาสตร์ได้ทุก
ประการเช่น บวก ลบ คูณ หาร ถอดรากและยกก าลังได้ข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยใช้ระดับอัตราส่วน 
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(Ratio scale) เป็นข้อมูลที่มีลักษณะจ าแนกกลุ่มเรียงอันดับแบ่งเป็นช่วงเท่าๆ กันและมีศูนย์แท้
สามารถเปรียบเทียบในเชิงอัตราส่วนได้เช่น ระยะทางเวลาน้ าหนักส่วนสูงอายุ เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุป ถ้าข้อมูลบอกความแตกต่างเป็นหน่วยที่เท่ากันได้และค่าศูนย์เป็นค่าศูนย์ที่
แท้จริง(Absolute Zero) เช่น ความสูงเป็นเซนติเมตรของนักศึกษาทั้ง 30 คน เราเรียกข้อมูลที่
สามารถจ าแนกเป็นปริมาณที่แตกต่างกันเท่ากันและมีศูนย์แท้ว่าข้อมูลระดับมาตราอัตราส่วนบัญญัติ 
(Radio Scale) คุณสมบัติของแต่ละมาตราสรุปได้ดังนี้ 

 
มาตรา คุณสมบัติ 

นามบัญญัติ (Nominal Scale) ความแตกต่างกัน 

เรียงล าดับ (Ordinal Scale) ความแตกต่างกัน + ทิศทาง 
อันตรภาค (Interval Scale) ความแตกต่างกัน + ทิศทาง + ช่วงเท่ากัน + ศูนย์สมมุติ 
อัตราส่วน (Ratio Scale) ความแตกต่างกัน + ทิศทาง + ช่วงเท่ากัน + ศูนย์แท้ 
 

สถิติส าหรับตัวแปรเดียว 

ลักษณะของข้อมูล สถิติที่ใช้ การน าเสนอข้อมูล 
1. สเกลนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 

ความถี่และอัตราส่วนร้อย ตารางแจกแจงความถี่
ร้อยละสัดส่วน 

2. สเกลอันดับ (Ordinal 
Scale) 

ความถ่ีอัตราส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์ไทล์ ตารางแจกแจงความถี่
ร้อยละสัดส่วน 

3. สเกลอันตรภาคและ
อัตราส่วน (Interval and 
Ratio Scale) 

ความถี่อัตราส่วนร้อยละส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานความแปรปรวนพิสัย
เปอร์เซ็นต์ไทล์ค่าเฉลี่ย 

ตารางแจกแจงความถี่
ค่าความเบ้ค่าความโด่ง 

 

ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
1. พารามิเตอร์ (Parameter) หมายถึง ค่าที่ค านวณมาจากหน่วยวิเคราะห์ทุกๆหน่วยของ

ประชากรเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะของประชากรทั้งหมด 
2. ค่าสถิติ (Statistic) หมายถึงค่าที่ค านวณได้จากข้อมูลที่เป็นตัวอย่างเป็นตัวที่บ่งชี้ถึง

คุณลักษณะของตัวอย่างค่าสถิติจะเป็นตัวประมาณค่าพารามิเตอร์เพ่ือที่จะอนุมานไปสู่ประชากร 

 

ระเบียบวิธีทางสถิติ 
ระเบียบวิธีทางสถิติแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตามที่

ได้มีการวางแผนไว้ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ 
2. การน าเสนอข้อมูล (Data Presentation) เป็นการจัดท าข้อมูลที่รวบรวมได้ให้อยู่ใน

รูปแบบที่กะทัดรัดเช่นตารางกราฟแผนภูมิข้อความเป็นต้น เพ่ือความสะดวกในการอ่านข้อมูลให้เข้าใจ
ง่ายและเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เป็นขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลซึ่งในการ
วิเคราะห์จ าเป็นต้องใช้สูตรทางสถิติต่างๆ หรือใช้การอ้างอิงทางสถิติขึ้นกับวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ
เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางการวัดการกระจายการทดสอบสมมติฐานการประมาณค่า
เป็นต้น 

4. การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นขั้นตอนของการน าผลการวิเคราะห์มาอธิบาย
ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจอาจจ าเป็นต้องมีการขยายความในการอธิบายเพ่ือให้งานที่ศึกษาเป็นประโยชน์
ต่อคนทั่วไปได้จากกระบวนการทางสถิติดังกล่าวเราสามารถจ าแนกเป็นสถิติศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนต่างๆ ได้ 2 ลักษณะคือ สถิติบรรยาย (หรือสถิติเชิงพรรณนา) และสถิติอ้างอิง (หรือสถิติเชิง
อนุมาน) 

 

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นการค านวณหาค่าเฉลี่ยหรือค่ากึ่งกลางของข้อมูล โดยปกติ

จะใช้ฐานนิยม (Mode) มัธยฐาน (Median) และ มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) การหา
ต าแหน่งกึ่งกลางที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดก็คือ มัชฌิมเลขคณิต ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ได้กับ
ข้อมูลที่อยู่มาตรวัดระดับช่วงและอัตราส่วน นอกจากนี้ยังมี Trimmed Means เป็นสถิติปรับแก้ค่า
มัชฌิมเลขคณิตกรณีที่มีข้อมูลสุดโต่ง (Extreme Value) ให้พึงระวังการสรุปและแปลผลค่าเฉลี่ย     
ที่ข้อมูลไม่เป็นโค้งปกติ (Normal Curve) เมื่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยมากกว่าครึ่งของ
ค่าเฉลี่ยไม่ควรจะสรุปและแปลผลค่าเฉลี่ยเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางหรือค่ากึ่งกลางของ
ข้อมูล ให้เลือกใช้ค่าการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางแบบอ่ืนแทน เช่น ค่าฐานนิยม และมัธยฐานแทน 
แต่ในบางครั้งค่าทั้งสองค่านี้จะใช้กับข้อมูลที่อยู่ในมาตราวัดระดับนามบัญญัติ และจัดอันดับเท่านั้น 
ซึ่งส่วนใหญ่รายงานการวิจัยจะนิยมใช้ค่าเฉลี่ยเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางหรือค่ากึ่งกลางของ
ข้อมูล ผู้เรียบเรียงจึงขอน าเสนอเฉพาะการแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยรายละเอียดดังนี้ 

วิธีจะก าหนดให้คะแนนประจ าแต่ละระดับตามระดับของความเข้มข้นแล้วหาค่าเฉลี่ยและน า
ค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมาย การหาค่าเฉลี่ยมักใช้วิธีน าความถี่ (จ านวน) ของแต่ละ
ระดับคูณกับคะแนนประจ าของระดับนั้นได้ผลเท่าใดรวมกันแล้วหารด้วยจ านวนคนทั้งหมดก็จะได้
ค่าเฉลี่ยตามต้องการ ดังในตัวอย่าง ระดับน้อยที่สุดมีคะแนนประจ าเท่ากับ 1 ระดับน้อยมีคะแนน
ประจ าเท่ากับ 2 ระดับปานกลางมีคะแนนประจ าเท่ากับ 3 ระดับมากมีคะแนนประจ าเท่ากับ 4 และ
ระดับมากที่สุดมีคะแนนประจ าเท่ากับ 5 น าความถี่คูณกับคะแนนประจ าของระดับนั้นแล้วน ามา
รวมกันจะได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2533) ดังนี้ 

(0 x 1) + (1 x 2) + (9 x 3) + (30 x 4) +(10 x 5)  =  199 
  เมื่อหารด้วนจ านวนคน (ในกรณีนี้เท่ากับ 50) ก็จะได้ค่าเฉลี่ย ( x ) ดังนี้ 

x   =  3.98
50

199
  

น าค่าเฉลี่ย 3.98 ไปแปลงให้เป็นระดับความเห็นโดยเทียบกับเกณฑ์แปลความหมายซึ่งจะ
พบว่าตรงกับระดับมาก ดังนั้นสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้เห็นว่าวิชาวิจัยการศึกษาให้ประโยชน์ใน
ระดับมากวิธีการนี้นับว่าเป็นวิธีที่ช่วยให้สรุปได้ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในลักษณะนี้มาก 
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อย่างไรก็ตาม ได้มีการก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายแตกต่างกันหลายแบบ ท าให้
การแปลผลแตกต่างกันไปบ้างในบางค่า ดังนี้ 

1. เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย แบบที่  1 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.21  -  5.00 มากที่สุด 

3.41  -  4.20 มาก 

2.61  -  3.40 ปานกลาง 
1.81  -  2.60 น้อย 

1.00  -  1.80 น้อยที่สุด 

 

การก าหนดเกณฑ์อย่างนี้ ถือหลักว่าจะต้องให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนเท่ากัน จะเห็นได้ว่า
คะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนนต่ าสุดคือ 1 ช่วงห่าง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมด =  5 - 1 = 4 มี 5  ระดับ  

ดังนั้นแต่ละระดับจะมีช่วงห่าง  =  
5

4
  =  0.8 

การใช้เกณฑ์แปลความหมายแบบนี้จะมีปัญหาในความถูกต้องของการแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยบางค่าอธิบายได้ดังนี้ 
 เมื่อหาค่าเฉลี่ยออกมาได้ค่าเป็นจ านวนเต็มจะไม่มีปัญหาอะไร ก็แปลผลไปตามนั้นเช่น ถ้า
ได้ค่าเฉลี่ย 4 หมายถึง กลุ่มนั้นอยู่ในระดับมาก เป็นต้น แต่ถ้าไม่เป็นจ านวนเต็ม ค่าเฉลี่ยเป็นเลข
ทศนิยม ก็ต้องพิจารณาว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าวอยู่ใกล้จ านวนเต็มใด ก็ปัดให้เป็นจ านวนนั้นเช่น 1.70  
นับว่าอยู่ใกล้ 2 มากกว่า 1 ก็ปัดให้เป็น 2 ซึ่งหมายถึงอยู่ในระดับน้อย เป็นต้น นั่นคือ ใช้หลักการปัด
ทศนิยมให้เป็นจ านวนเต็มนั่นเอง 
 การใช้เกณฑ์ในแบบให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนเท่ากัน (0.8) ตามแบบที่ 1 จะขัดกับหลักที่
กล่าวมาในบางช่วง เช่น ค่าเฉลี่ย 1.80 ตามเกณฑ์จะแปลว่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งที่ค่านี้ควรจะเป็น
เสมือน 2 และแปลว่าอยู่ในระดับน้อย เนื่องด้วยมีค่าใกล้กับ 2 มากกว่าใกล้กับ 1 หรือค่าเฉลี่ย 4.25  
ไปแปลว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นความหมายประจ าของ 5 ที่จริงค่า 4.25 ใกล้กับ 4  มากกว่า  
ตามหลักการปัดทศนิยม จะต้องเป็นเสมือน 4 ซึ่งหมายถึงมาก ค่าเฉลี่ยที่มีปัญหาในการแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์ตามแบบที่1มีดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.21 ถึง 4.50 หมายถึง  มากท่ีสุดเป็นการแปลความหมายสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น 
ค่าดังกล่าวใกล้เคียงกับ 4.00 มากกว่า จึงควรหมายถึง  มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.41 ถึง 3.50 หมายถึง มาก เป็นการแปลความหมายสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นค่า
ดังกล่าวใกล้เคียงกับ 3.00 มากกว่า จึงควรหมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 2.51 ถึง 2.60 หมายถึง น้อย เป็นการแปลความหมายต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ค่า
ดังกล่าวใกล้เคียงกับ 3.00 มากกว่า จึงควรหมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 ถึง 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด เป็นการแปลความหมายต่ ากว่าที่ควรจะเป็น  
ค่าดังกล่าวใกล้เคียงกับ 2.00 มากกว่า จึงควรหมายถึง น้อย 
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จากการยึดเงื่อนไขของการก าหนดคะแนนประจ าแต่ละระดับร่วมกับหลักของการปัด
ทศนิยมให้เป็นจ านวนเต็มจึงมีผู้ใช้เกณฑ์แปลความหมาย ดังนี้ 

2. เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย แบบที่  2 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.50  -  5.00 มากที่สุด 

3.50  -  4.49 มาก 

2.50  -  3.49 ปานกลาง 
1.50  -  2.49 น้อย 

1.00  -  1.49 น้อยที่สุด 

 
เกณฑ์แปลความหมายแบบที่ 2 นี้ช่วงของคะแนนมากที่สุดกับน้อยที่สุดจะมีน้อยกว่าระดับ

อ่ืน โดยช่วงของคะแนนมากที่สุดกับน้อยที่สุดมีครึ่งคะแนน(.50)หรือประมาณครึ่งคะแนนขณะที่ระดับ
อ่ืนๆ มี 1 คะแนนหรือประมาณ  1 คะแนน ตามเกณฑ์ในแบบที่ 2 นี้ ค่าเฉลี่ย 4.25 แปลความหมาย
ว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 1.80 จะแปลความหมายว่าอยู่ในระดับน้อย 

แม้ว่าการใช้เกณฑ์แบบนี้จะมีความเหมาะสมถูกต้องมากกว่าแบบใช้ช่วงคะแนนที่เท่ากัน
แบบที่ 1 แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากในการใช้เกณฑ์แบบนี้มี 4 ค่าที่ปัดทศนิยมอย่างไม่เหมาะสม  
คือค่า 4.50, 3.50, 2.50 และ 1.50 ค่า 4.50 ถูกปัดเป็น 5.00 ทั้งๆ ที่ไม่ได้อยู่ใกล้ 5.00 มากกว่า 
4.00 ค่าที่จะปัดเป็น 5.00 ได้น่าจะเป็น 4.51 ถึง 4.99 ซึ่งมีค่าใกล้กับ 5.00 มากกว่า 4.00 ท านอง
เดียวกันกับ 3.51 ถึง 3.99 ปัดเป็น 4.00, 2.51 ถึง 2.99 ปัดเป็น 3.00 และ 1.51 ถึง 1.99 ปัดเป็น 
2.00 ดังนั้นเกณฑ์การแปลความหมายที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็น ดังนี้ 

3. เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย แบบที่  3 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.51  -  5.00 มากที่สุด 

3.51  -  4.50 มาก 

2.51  -  3.50 ปานกลาง 
1.51  -  2.50 น้อย 

1.00  -  1.50 น้อยที่สุด 

 

การแปลผลโดยน าค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ที่กล่าวมานี้ถ้าค่าเฉลี่ยที่น ามาเทียบกับเกณฑ์
ได้มาจากประชากร (เรียกค่าเฉลี่ยนั้นว่า μ ) การแปลผลจะมีความถูกต้องสมบูรณ์ แต่ถ้าเป็นค่าเฉลี่ย
ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยต้องการอ้างผล หรือวางนัยทั่วไป (Generalized) ไปยังประชากร ก็
ต้องเพ่ิมกระบวนการอ้างอิงตามหลักวิชาอีก โดยใช้สถิติประเภทอ้างอิง (Inferential Statistics)  
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สรุป 
ข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญถ้าข้อมูลบอกความแตกต่างได้แต่เพียงชื่อเป็นความแตกต่างที่หยาบที่สุด

เช่น ชื่อนักศึกษาทั้ง 30 คนไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรนอกจากว่าแต่ละคนชื่อแตกต่างกันเราเรียก
ข้อมูลที่สามารถจ าแนกได้แต่เพียงชื่อว่าข้อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) และถ้าข้อมูลบอก
ความแตกต่างได้เป็นการจ าแนกข้อมูลที่ละเอียดขึ้นเพราะบอกความแตกต่างได้  เช่น ชื่อนักศึกษาที่
เรียงกันตามระดับความสูงทั้ง 30 คน เราเรียกข้อมูลที่เราสามารถจ าแนกถึงความแตกต่างได้นี้ว่า
ข้อมูลระดับระดับอันดับบัญญัติ (Ordinal scale) หากข้อมูลบอกความแตกต่างเป็นหน่วยที่เท่ากันได้
เป็นการจ าแนกความแตกต่างที่ละเอียดขึ้นเพราะสามารถบอกความแตกต่างเป็นปริมาณหน่วยที่
เท่ากันท าให้บอกระดับความแตกต่างที่ละเอียดมากและบอกได้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันเป็นปริมาณ
เท่าใดโดยเปรียบเทียบกับหน่วยปริมาณที่เท่ากันได้เช่นคะแนนสอบของนักศึกษาทั้ง 30 คนเราเรียก
ข้อมูลที่จ าแนกถึงหน่วยที่แตกต่างกันได้ว่าข้อมูลระดับช่วงบัญญัติ (Interval scale) ในขณะที่ข้อมูล
บอกความแตกต่างเป็นหน่วยที่เท่ากันได้และค่าศูนย์เป็นค่าศูนย์ที่แท้จริง  (Absolute Zero) เช่น 
ความสูงเป็นเซนติเมตรของนักศึกษาทั้ง 30 คน เราเรียกข้อมูลที่สามารถจ าแนกเป็นปริมาณที่แตกต่าง
กันเท่ากันและมีศูนย์แท้ว่า ข้อมูลระดับมาตราอัตราส่วนบัญญัติ (Radio Scale) 

ดังนั้น สถิติที่จะน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิเคราะห์ต้องเข้าใจเงื่อนไข 
หรือข้อก าหนดที่เข้ากันได้ทางสถิติ (Assumption of Statistics) ในการน าข้อมูลไปใช้ในการ
วิเคราะห์ทางสถิติ  

 

แบบฝึกหัด 
นักศึกษาจงให้ความหมาย พร้อมอธิบายในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของสถิติ ประเภทของการวัด และประเภทของข้อมูล 
2. ความแตกต่างและเงื่อนไขของค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
3. ประเภทการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางพร้อมเงื่อนไขการวัด 

 

เอกสารอ้างอิง  
 

บุญชม ศรีสะอาด. (2533). รูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์.โครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 

บุญชม ศรีสะอาด และ บุญส่ง นิลแก้ว.“การอ้างอิงประชากรเมื่อใช้เครื่องมือแบบมาตราส่วน 
 ประมาณค่ากับกลุ่มตัวอย่าง,”วารสารการวัดผลการศึกษา มศว. มหาสารคาม. 3(1):  
 22-25 กรกฎาคม 2535. 
วิเชียร  เกตุสิงห์.“ค่าเฉลี่ยกับการแปลความหมาย: เรื่องง่ายๆ ที่บางครั้งก็ผิดพลาดได้” ข่าวสารการ 
 วิจัยการศึกษา.18(3) : 8 – 11 กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2538. 
Ferguson George F. Statistical Analysis in Psychology and Education. 4th. ed. Tokyo: 

McGraw-Hill Kogakusha, 1976.  
 



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 
เรื่อง การจดัการข้อมลู  

 
ศึกษาเกี่ยวข้องกับการแปลงค่าข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย  ค าสั่ง Compute ค าสั่ง Recode

ค าสั่ง Select Cases และค าสั่ง Sample รวมทั้งการเพ่ิมลดข้อมูล และการรับข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล
อ่ืนเข้า 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. การแปลงค่าข้อมูล 
2. การเพ่ิมลดข้อมูล 
3. การรับข้อมูลจาก Microsoft Excel File 
4. สรุป 
5. แบบฝึกหัด 
6. เอกสารอ้างอิง 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ในการเรียนการสอนประจ าบทนี้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วจะสามารถ 
1. อธิบายวิธีการจัดการข้อมูลได้  
2. ชี้แจงวิธีการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการกับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
3. บอกขั้นตอนการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
4. สาธิตการจัดการกับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. ใช้วิธีการบรรยาย ซักถาม  
2. สาธิตพร้อมอธิบาย 
3. น าเสนอผลการจัดการกับข้อมูล 
4. ฝึกปฏิบัติ / น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติ ตอบข้อซักถาม 

สื่อการเรียนการสอน 
กระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และเครื่องขยายเสียง  

การวัดผลและการประเมินผล 
1. การวัดผล 

1.1 ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
1.2 การน าเสนอผลการวิเคราะห์การจัดการกับข้อมูล/ตอบข้อซักถาม 
1.3 การเข้าเรียน   

2 การประเมินผล 
2.1 คะแนนท าแบบฝึกหัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2.2 ผลการน าเสนอผลการวิเคราะห์การจัดการกับข้อมูล/ตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง 
2.3 การเข้าเรียน มากกว่าร้อยละ 90  
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บทท่ี 5 

การจัดการข้อมลู 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนกระบวนการหนึ่งในการศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาค าตอบ 
คุณภาพความน่าเชื่อถือของข้อมูลขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
กระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง บรรยากาศในการเก็บข้อมูล และการบันทึกข้อมูล อย่างไรก็ตามเพ่ือให้
เกิดความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม และความถูกต้องในการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการกับข้อมูล ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

   
การแปลงค่าข้อมูล 

 ในบางครั้งผู้วิเคราะห์อาจมีความจ าเป็นบางประการที่จะต้องเปลี่ยนข้อมูลของบางตัวแปร ถ้า
หากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนมาก การจะเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลย่อมเป็นเรื่องล าบาก และเสียเวลาโปรแกรม 
SPSS จึงมีค าสั่งอยู่ที่ให้การช่วยเหลือกรณนีี้ดังต่อไปนี้ 

1. ค าสั่ง Compute 

จากข้อมูลการส ารวจภาวะสุขภาพของครอบครัวในชนบทอีสาน ผู้วิจัยต้องการค านวณหา
ค่าเฉลี่ยโดยรวมภาวะสุขภาพทางด้านกาย จากข้อค าถาม 4 ข้อประกอบด้วยชื่อตัวแปร ph1, ph2, 
ph3, ph4  ใช้เมนู “Transform” เมนูรอง “Compute…” จะปรากฏหน้าต่าง “Compute 
Variable” ดังภาพ 
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ชื่อตัวแปรใหม่ในช่อง “Target Variable:” ในที่นี้ตั้งว่า sum_ph ซึ่งเป็นตัวแปรที่จะเก็บผลที่ได้จาก
การรวมค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ ph1 ถึง ph4 ดังนั้นภายในช่อง “Numeric Expression:” ให้ใส่ว่า “MEAN 
(ph1,ph2,ph3,ph4)” แล้วคลิกปุ่ม “OK” ภายในตารางข้อมูลจะเกิดตัวแปรใหม่ขึ้นมาคือ 
“sum_ph”  

2. ค าสั่ง Recode 

จากข้อมูลการส ารวจภาวะสุขภาพของครอบครัวในชนบทอีสาน ผู้วิจัยต้องการแจกแจง
ความถี่จ าแนกตามอายุ 2 กลุ่มคือกลุ่มท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี และกลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้น 

 การแปลงข้อมูลจะใช้เมนูหลัก “Transform” เมนูรอง “Recode…” และเมนูย่อย “Into 
Different Variables…” เมนูย่อยนี้ใช้เมื่อต้องการแปลงค่าข้อมูลแล้วเก็บไว้ในตัวแปรใหม่ ถ้าต้องการ
แปลงค่าข้อมูลแล้วเก็บไว้ในตัวแปรเดิมให้เลือกท่ีเมนูย่อย “Into Same Variables…” ดังภาพ 

 
 

จะปรากฏหน้าต่าง “Recode into Different Variables” คลิกเลือกตัวแปรที่จะเปลี่ยน
ข้อมูลในช่องทางขวาให้ย้ายมาอยู่ในช่องทางซ้าย ในที่นี้ ตัวแปรที่เราจะเปลี่ยนข้อมูลก็คือตัวแปร 
“sum_ph” คลิก “sum_ph” แล้วย้ายให้มาอยู่ในช่อง “Numeric Variable -> Output” และตั้ง
ชื่อตัวแปรใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนข้อมูลในตัวแปร “sum_ph” ซึ่งในที่นี้ตั้งชื่อว่า “ph_level” ให้
พิมพ์ใส่ในช่อง “Name:” และพิมพ์ “ระดับสุขภาวะทางกาย” ในช่อง Label หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม 
Change ตัวแปร “sum_ph” จะย้ายมาอยู่ในช่อง “Numeric Variable -> Output” ดังภาพ 
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 จากนั้นคลิกปุ่ม “Old and New Values…” เพ่ือแปลงข้อมูล ดังภาพ 

 
 ในที่นี้เราต้องการแปลงข้อมูลสุขภาวะทางกาย โดยที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่2.83 ลงไป ให้เป็นกลุ่ม
ที่ 1 และค่าเฉลี่ยตั้งแต ่2.84 – 3.92 เป็นกลุ่ม 2 และ 3.93 – 5 เป็นกลุ่ม 3  

ดังนั้น ภายในกรอบ “Old Value” ให้คลิกท่ี “Range:” ชอ่งที่ 4 และพิมพ์เลข 2.83 ใส่ใน
ช่องหลังค าว่า “New Value” ให้พิมพ์ 1 ในช่อง “Value:” แล้วคลิกปุ่ม “Add” จะปรากฏข้อความ 
“Lowest thru 2.83 -> 1” อยู่ในช่อง “Old -> New:” หมายความว่า “ถ้าหากตัวแปรเก่ามีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดจนถึง 2.83 แล้ว ให้ตัวแปรใหม่มีค่าเป็น 1” 

 อีกกลุ่มหนึ่งให้คลิกท่ี “Range:” ช่องที่ 2 และพิมพ์เลข 2.84 ช่องที่ 3 พิมพ์เลข 3.92 และ
พิมพ์เลข 2 ภายในช่อง “Value” ของกรอบ “New Value” คลิกปุ่ม “Add” จะปรากฏ “2.84 
thru 3.92 -> 2” หมายถึงว่า “ถ้าหากตัวแปรเก่ามีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.84 – 3.92 ให้ตัวแปรใหม่มีค่า
เป็น 2” และช่องที่ 5 พิมพ์เลข 3.93 ใส่ในช่องหน้าค าว่า “through highest” และพิมพ์เลข 3 
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ภายในช่อง “Value” ของกรอบ “New Value” คลิกปุ่ม “Add” จะปรากฏ “3.93 thru highest -
> 3” หมายถึงว่า “ถ้าหากตัวแปรเก่ามีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.93 จนถึงสูงสุดแล้ว ให้ตัวแปรใหม่มีค่าเป็น 
3” เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “Continue” 

จะปรากฏตัวแปรใหม่ คือ ph_level ในหน้าต่าง Data View ที่บรรจุข้อมูลรหัส 1 แทนสุข
ภาวะทางกายในระดับไม่ดี 2  แทนสุขภาวะทางกายในระดับปานกลาง และ 3 แทนสุขภาวะทางกาย
ในระดับดี หลังจากนั้นให้วิเคราะห์ดูผลการแจกแจงความถ่ีอีกครั้ง 

3. ค าสั่ง Select Cases 
จากข้อมูลการส ารวจภาวะสุขภาพของครอบครัวในชนบทอีสาน ผู้วิจัยต้องการเลือก

เฉพาะกลุ่มตัวอยา่งที่เป็นเพศชายมาค านวณค่าสถิติต่างๆในการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาใช้ในการค านวณ
เฉพาะกลุ่มที่สนใจนั้น สามารถท าได้โดยใช้เมนูหลัก “Data” และเมนูรอง “Select Cases…” จะ
ปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ 

 
 สังเกตข้างล่างภายในกรอบ “Unselect Cases Are” นั่นคือข้อมูลใดที่ไม่ถูกเลือกจะให้ 
“เก็บไว้” (Filtered) หรือให้ “ลบทิ้ง” (Deleted) โดยปกติเราจะเก็บไว้เผื่อใช้อีก 

 ให้คลิก “If condition is satisfied” และคลิกที่ปุ่ม “If…” จะปรากฏหน้าต่าง “Select 
Cases: If” ดังภาพ 
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 ในที่นี้ต้องการเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตเมืองมาใช้ในการค านวณ ให้คลิก
ตัวแปร “dist” ในช่องทางซ้ายให้ย้ายมาทางขวา คลิกเครื่องหมาย หรือพิมพ์เครื่องหมาย “=” และ
พิมพ์ “1” แล้วคลิก “Continue” 

 โปรแกรมจะแสดงผลการเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่พักอาศัยอยู่ในเขตเมืองโดยจะเพ่ิมตัว
แปรใหม่ชื่อ “Filter $” โดยจะมีรหัสข้อมูลเป็น 1 และ 0 รหัส 1 คือเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นมาค านวณ 
(Select) และรหัส 0 คือไม่เลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นมาค านวณ (Not Select) หรือสังเกตตรงตัวเลขที่
แสดงล าดับของกลุ่มตัวอย่าง จะมีเครื่องหมายขีดอยู่ นั่นคือกลุ่มตัวอย่างล าดับนั้นไม่ถูกเลือกเข้ามา
ค านวณ ดังภาพ 
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 ในการก าหนดเงื่อนไขสามารถก าหนดได้หลายๆเงื่อนไข เช่น เลือกกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ก็ได้ 
  Sex = 1 & Educ = 4 ดังภาพ 

 
 

4. ค าสั่ง Sample 
ใช้ในการสุ่มตัวอย่างมาจ านวนหนึ่งจากประชากร เพื่อใช้ในการค านวณค่าสถิติ เช่น การ

สุ่มตัวอย่างขนาด 200 คน จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน หรือสุ่มตัวอย่าง 120 ครัวเรือนจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 ครัวเรือน 

 จากข้อมูลชุดที่ 2 สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างมาใช้ในการค านวณอย่างสุ่มได้ ด้วยเมนูหลัก 
“Data” เมนูรอง “Select Cases…” จะปรากฏหน้าต่าง “Select Cases”ดังภาพ 
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ส าหรับการสุ่มตัวอย่างให้คลิกเลือกข้อความ”Random sample of cases” และคลิกปุ่ม 
“Sample…” จะปรากฏหน้าต่าง “Select Cases: Random Sample”ดังภาพ 

 
จะปรากฏ 2 หัวข้อให้เลือกใช้ 
 ในหัวข้อแรกนั้น การสุ่มตัวอย่างอาจจะเลือกเป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์ ว่าต้องการกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือใช้ในการค านวณกี่เปอร์เซ็นต์ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 หัวข้อที่สองเป็นการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 ในที่นี้มีกลุ่มตัวอย่าง 120 ครัวเรือน เราต้องการสุ่มมาใช้ในการค านวณเพียง 400 ครัวเรือน
เราสามารถท าได้โดยใส่เลข 120 ในช่องแรก และใส่เลข 400 ในช่องหลัง ดังภาพ 
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จากนั้นคลิกปุ่ม “Continue” และคลิกปุ่ม “OK” จะปรากฏตัวแปร “Filter_$” ในหน้าต่างข้อมูล 
ข้อมูลของตัวแปรจะมี 2 ค่าคือ 1 หรือ “Selected” และ 0  หรือ “Not Selected” ก็คือกลุ่ม
ตัวอย่างคนนั้น “ถูกสุ่ม” หรือ “ไม่ถูกสุ่ม” มาใช้ในการค านวณจากนั้นต้องการค านวณสถิติอะไรก็ท า
ได้ทันท ีดังภาพ 
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การเพิ่มลดข้อมูล 

 ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการลบการแทรกตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนการแทรก
แฟ้มข้อมูลเพื่อเพ่ิมกลุ่มตัวอย่าง และการแยกแฟ้มข้อมูล ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. การลบตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง 
      หากมีตัวแปรที่ไม่ต้องการและอยากจะลบทิ้งไป ให้คลิกไปที่ชื่อและตัวแปร จะเกิดแถบ
ด าทั้งสดมภ์ แล้วกดปุ่ม Delete ตัวแปรตัวนั้นก็จะถูกลบทิ้ง 
 หากมีกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการลบ ให้คลิกไปที่ตัวเลขในแถวของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการลบ จะ
เกิดแถบด าทั้งแถว แล้วกดปุ่ม Delete กลุ่มตัวอย่างคนนั้นจะถูกลบทิ้ง 

 2. การรวมแฟ้มข้อมูล: กรณรีวมตัวแปร 
สมมติว่าเรามีแฟ้มข้อมูลชื่อว่า “DATA11.sav” และ “DATA22.sav” โดยแฟ้ม 

“DATA11.sav” บันทึกตัวแปร ph1, ph2, ph3, ph4, mh1, mh2, mh3, mh4 ส่วนแฟ้ม 
“DATA22.sav” บันทึกตัวแปร sh1, sh2, sh3, sh4, sph1, sph2, sph3, sph4 โดยตัวแปรทั้งหมด
เหล่านี้ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันจ านวน 400 ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในล าดับที่เดียวกัน เรามี
วิธีการรวมแฟ้มข้อมูลดังนี้ 
 1. เปิดแฟ้มข้อมูล “DATA11.sav” ขึ้นมาก่อน 
 2. จากนั้นคลิกที่เมนูหลัก Data เมนูรอง Merge file และเมนูย่อย Add Variables… ดัง
ภาพ 
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3. หลังจากท่ี Click แล้วจะปรากฏหน้าต่าง “Add Cases…: Read File” ดังภาพ 

 
 4. Click Browse แล้วเลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการน ามาแทรก ในตัวอย่างนี้คือ “DATA22 แล้ว

คลิก “Open”ดังภาพ 

 
5. จะปรากฏหน้าต่าง “Add Variable: Read File” แล้วให้พิมพ์ชื่อแฟ้มอีกแฟ้มหนึ่งที่

ต้องการน ามาแทรก ในตัวอย่างนี้คือ “DATA22.sav” ในช่อง “File name:” แล้วคลิก “Open”ดัง
ภาพ 
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 6. เมื่อปรากฏหน้าต่าง “Add Variables from” แล้วตามด้วยชื่อแฟ้มแล้ว ให้เราดูว่าจ านวน
ตัวแปรทั้งหมดมีครบตามที่เราต้องการหรือไม่ ในที่นี้จะต้องมีครบ 16 ตัวแปรคือ ph1, ph2, ph3, 
ph4, mh1, mh2, mh3, mh4, sh1, sh2, sh3, sh4, sph1, sph2, sph3, sph4 เมื่อครบแล้วให้
คลิกปุ่ม “OK” 

 7. โปรแกรมก็จะจัดการแทรกตัวแปรอีก 8 ตัวแปรที่อยู่ในแฟ้ม “DATA22.sav” ต่อท้ายตัว
แปรของแฟ้ม “DATA11.sav” ทีนี้เราก็จะได้ตัวแปรครบจ านวนตามต้องการคือ 16 ตัวแปรแล้ว 
จัดการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลตัวแปรทั้ง 16 ตัวนี้ โดยตั้งชื้อใหม่ เช่น อาจจะชื่อว่า “DATA completed 
.sav”ดังภาพ  

 
 ถ้าหากเราแยกตัวแปรไว้หลายแฟ้ม เราก็ใช้วิธีนี้ค่อยๆ แทรกทีละแฟ้มจนครบจ านวนตามที่

เราต้องการ 
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3. การแทรกตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง 
การแทรกตัวแปรให้คลิกไปที่ต าแหน่งของตัวแปรที่ต้องการแทรกจะเกิดแถบด าทั้งสดมภ์ 

แล้วเลือกเมนู Data เมนูรอง Insert Variable จะเกิดตัวแปรว่างข้ึน ณ ต าแหน่งที่เลือก ส่วนตัวแปรที่
อยู่ในต าแหน่งนั้นก็จะถูกเลื่อนออกไปทางซ้าย 

การแทรกกลุ่มตัวอย่าง ให้คลิกไปที่ต าแหน่งที่ต้องการแทรก จะเกิดแถบด าทั้งแถว เลือกเมนู 
Data เมนูรอง Insert Cases จะเกิดแถวว่างข้ึน ณ ต าแหน่งที่เลือก ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในต าแหน่ง
นั้นก็จะถูกเลื่อนลงไป 

 4. การรวมแฟ้มข้อมูล: กรณรีวมจ านวนตัวอย่าง 
ในการแทรกกลุ่มตัวอย่างหรือแทรกตัวแปรในแฟ้มข้อมูลทุกท่านก็คงจะท ากันได้อย่าง

ง่ายดาย แต่ถ้าหากเรามีแฟ้มข้อมูลอยู่ 2 แฟ้มซึ่งบันทึกกลุ่มตัวอย่างเหมือนกันแต่ตัวแปรต่างกัน และ
เราต้องการน าตัวแปรจากแฟ้มข้อมูลทั้งสองแฟ้มนี้มาวิเคราะห์รวมกัน เราก็สามารถจะท าได้โดยง่าย 
แต่มีข้อตกลงว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่บันทึกในแฟ้มทั้งสองต้องเท่ากันและอยู่ในล าดับเดียวกัน 

 สมมติว่าเรามีแฟ้มข้อมูลชื่อว่า DATA1.sav, DATA2.sav และ DATA3.sav โดยแฟ้ม 
“DATA1.sav” บันทึกจ านวนตัวอย่าง 1 จนถึง 100 ส่วนแฟ้ม DATA2.sav บันทึกจ านวนตัวอย่าง 
110 จนถึง 300 และแฟ้ม DATA3.sav บันทึกจ านวนตัวอย่าง 301 จนถึง 400 โดยจ านวนทั้งหมด
เหล่านี้ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันจ านวน 400 ครัวเรือน ซึ่งนักวิจัยแบ่งงานกันไปช่วยกัน
บันทึกข้อมูล เรามีวิธีการรวมแฟ้มข้อมูลดังนี้ 
 1. เปิดแฟ้มข้อมูล “DATA1.sav” ขึ้นมาก่อน 
 2. จากนั้นคลิกที่เมนูหลัก Data เมนูรอง Merge file และเมนูย่อย Add Cases ดังภาพ  
 

 
 3. หลังจากท่ี Click แล้วจะปรากฏหน้าต่าง “Add Cases…: Read File”  
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4. Click Browse แล้วเลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการน ามาแทรก ในตัวอย่างนี้คือ “DATA2 และ 

DATA3 แล้วคลิก “Open” 

 
 5. เมื่อปรากฏหน้าต่าง “Add Cases” แล้วให้เลือกชื่อแฟ้มทีละแฟ้ม คลิกปุ่ม “Open” แล้ว
กด Continue 
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 6. โปรแกรมก็จะจัดการแทรกจ านวน Cases ที่อยู่ในแฟ้ม DATA2.sav และ DATA3.sav ทีนี้
เราก็จะได้จ านวน Cases ครบจ านวน 400 ครัวเรือน ตามต้องการ หลังจากนั้นตั้งชื้อใหม่ เช่น อาจจะ
ชื่อว่า “DATA ALL.sav” แล้วบันทึกเก็บไว้ตามต้องการ  

 

การรับข้อมูลจาก Microsoft Excel File 
มีบ่อยครั้งที่นักวิจัยป้อนข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel แล้วไม่

สามารถจะน ามาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่อด้วยโปรแกรม SPSS for Windows หรือนักวิจัยบางท่าน
อาจจะไม่ได้เป็นผู้ป้อนข้อมูลเอง อาจจะให้ผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้ป้อนข้อมูล แต่ผู้ช่วยนักวิจัยใช้โปรแกรม 
SPSS ไม่เป็น อาจให้ผู้ช่วยนักวิจัยป้อนข้อมูลด้วย Microsoft Excel ก็ได้ แล้วจึงน ามาแปลงเข้ากับ
โปรแกรม SPSS for Windows 
 กรณีใช้โปรแกรม SPSS for Windows เวอร์ชั่น 16.0 หรือสูงกว่า 

 
 เราจะน าตัวแปรเหล่านี้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ได้ด้วยขั้นตอนต่างๆ 
ดังนี้ 
 1. บันทึกข้อมูลที่ป้อนด้วย Microsoft Excel ให้เป็น Excel Workbook โดยใช้เลือกท่ีเมนู 
แฟ้มและเมนูรอง บันทึกเป็น...  



100 
 

 
 จะปรากฏหน้าต่าง “บันทึกเป็น” ขึ้นมาดังภาพประกอบ ให้เราตั้งชื่อแฟ้มในช่อง “ชื่อแฟ้ม” 
ในที่นี้สมมติว่าใช้ชื่อ “Excel data” จากนั้น ภายในช่อง “เก็บเป็นชนิด” ให้คลิกเลือกที่ “แผ่นงาน 
Microsoft Excel workbook” แล้วคลิก “บันทึก” โปรแกรม Excel จะท าการบันทึกข้อมูลทั้งหมด
ลงในแฟ้มชื่อ “Excel data” ใน Directory ที่ผู้วิจัยต้องการบันทึก ถ้าไม่ก าหนด เครื่องจะบันทึกไปที่ 
“My Documents” โดยอัตโนมัติ  

 
 

 

 2. เข้าโปรแกรม SPSS for Windows แล้วคลิกไปที่เมนู File -> Open หรือคลิกที่ ก็ได้ 
จะเปิดหน้าต่าง “Open File” 
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 คลิกที่ “open” ไปยัง Directory ที่เราเก็บแฟ้มชื่อ “Excel data” ไว้ จากนั้นในช่อง 
“Files of type” ให้คลิกเลือกเป็น “Excel (.xis)” แล้วคลิกเลือกแฟ้มชื่อ “Excel data” แล้วคลิก
ปุ่ม “Open” 
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 จะปรากฏหน้าต่าง “Opening Excel data source” ถ้าเราต้องการอ่านตัวแปรด้วย ให้
คลิกท่ีช่องสี่เหลี่ยมหน้า “Read variable names from the first row of data” แล้วคลิก 
Continue 

 

 
 

 เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย ส าหรับในช่อง Range นั้นเป็นช่วงของข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการ
น ามา ในที่นี้เรามีข้อมูลอยู่ในเซลตั้งแต่ A1 ถึง U401 เราก็ต้องใส่ A1: U401 ในช่อง Range ผลที่ได้ก็
จะเหมือนกัน 
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 จากนั้นบันทึกข้อมูลนี้ในรูปแบบของ SPSS for Windows โดยคลิกที่เมนู File เมนูรอง 
Save As… หรือคลิกท่ี  แล้วเราก็เลือก Directory ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลชุดนี้ พร้อมทั้งตั้งชื่อตัว
แปรเป็น Excel data แล้วคลิกปุ่ม Save 

 
 

 จากนี้เราก็สามารถน าข้อมูลชุดนี้มาวิเคราะห์ทางสถิติตามท่ีต้องการได้ 
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สรุป 

การวิจัยประเภทต่างๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนกระบวนการหนึ่งในการศึกษาวิจัย
เพ่ือค้นหาค าตอบ คุณภาพความน่าเชื่อถือของข้อมูลขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องมือ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง บรรยากาศในการเก็บข้อมูล และการบันทึกข้อมูล 
อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม และความถูกต้องในการด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลมากขึ้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการกับข้อมูล ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเตรียมความ
พร้อม การตรวจเช็คและยืนยันความถูกต้อง  

จากเนื้อหาประจ าบทนี้ ผู้เรียนจะเห็นว่าเทคนิคต่างๆ เกี่ยวข้องกับการจัดการกับข้อมูล เป็น
เรื่องส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการแปลงค่าข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ค าสั่งเทคนิคการ Compute ค าสั่ง 
Recode ค าสั่ง Select Cases และค าสั่ง Sample รวมทั้งเทคนิคการเพ่ิมและลดข้อมูล และการรับ
ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลอ่ืนเข้าในโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 

แบบฝึกหัด 

จงอธิบายขั้นตอนและเป้าหมายการจัดการข้อมูลในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. การแปลงค่าข้อมูล ประกอบด้วย 

1.1 การ COMPUTE ข้อมูล 
1.2 การ RECODE ข้อมูล 
1.3 การ SELECT CASES ข้อมูล 

2 การเพ่ิมข้อมูล ประกอบด้วย 
2.1 การลบตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.2 การรวมแฟ้มข้อมูล: กรณีรวมตัวแปร 

2.3 การแทรกตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.4 การรวมแฟ้มข้อมูล: กรณีรวมจ านวนตัวอย่าง 

3 การรับข้อมูลจาก Microsoft Excel File 

 

เอกสารอ้างอิง 
-ไม่มี 

 

 



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
 
ในบทนี้ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เป็นการศึกษาเกี่ยวข้องกับการแจก

แจงความถี่และหาสถิติพ้ืนฐาน การหาค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มย่อยการหาค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร 
การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง และการทดสอบสถิติพารามิเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. การแจกแจงความถี่และหาสถิติพ้ืนฐาน 
2. การหาค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร 
3. ค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลาง 
4. การหาค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มย่อย 
5. การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง 
6. การทดสอบสถิติพารามิเตอร์ 
7. สรุป 
8. แบบฝึกหัด 
9. เอกสารอ้างอิง 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ในการเรียนการสอนประจ าบทนี้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วจะสามารถ 
1. ชี้แจงวิธีการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรได้ 
3. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานได้ 
4. สาธิตวิธีการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปได้อย่างถูกต้อง 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ใช้วิธีการบรรยาย ซักถาม  
2. สาธิตพร้อมอธิบาย 
3. น าเสนอผลการจัดการกับข้อมูล 
4. ฝึกปฏิบัติ/น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติ ตอบข้อซักถาม 

สื่อการเรียนการสอน 

กระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และเครื่องขยายเสียง  
การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล 

1.1 ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
1.2 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ตอบข้อซักถาม 
1.3 การเข้าเรียน   

2 การประเมินผล 

2.1 คะแนนท าแบบฝึกหัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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2.2 ผลการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง 
2.3 การเข้าเรียน มากกว่าร้อยละ 80  
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บทท่ี 6 

การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

 

หลังจากน าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เรียกว่าข้อมูล
ดิบ เพราะมีลักษณะกระจัดกระจาย ไม่เป็นหมวดหมู่ ต้องน าข้อมูลดิบมาจัดกระท าโดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจ วิธีที่ง่ายที่สุดที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ การจัดอันดับ (Rank) ให้กับ
ข้อมูลเหล่านั้น โดยอาจเรียงข้อมูลดิบ จากมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามากก็ได้ การจัดกระท า
กับข้อมูลมีหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดระบบและสรุปผลข้อมูลเบื้องต้น ก็คือ
การสร้างตารางแจกแจงความถ่ี ท าให้นักสถิติสามารถจะเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้ดีกว่าข้อมูลดิบในตอน
แรก 
 

การแจกแจงความถี่และหาสถิติพื้นฐาน 
 ก่อนอื่นให้เปิดแฟ้มข้อมูลที่ป้อนไว้เสียก่อน เมื่อเปิดเรียบร้อยแล้วเราสามารถแจกแจงความถี่

ของตัวแปรต่างๆ ได้โดยเลือกเมนูหลัก Analyze เมนูรอง Descriptive Statistics และเมนูย่อย
frequencies… จะปรากฏหน้าต่าง Frequencies 

 ตอนนี้เราจะหาความถี่ของตัวแปร “การศึกษาสูงสุด” ให้คลิกเลือก “การศึกษาสูงสุด” 
ภายในช่องทางซ้าย แล้วคลิกลูกศรตรงกลาง ตัวแปร “การศึกษาสูงสุด” ที่อยู่ทางซ้ายจะถูกย้ายมา
ทางขวาดังภาพ  

 

สังเกตตรงด้านล่างซ้าย จะมีเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ Display Frequency Tables ก็คือให้
แสดงตารางแจกแจงความถี่นั่นเอง สมมติเราคลิกลบเครื่องหมายถูกออกไป โปรแกรมจะไม่สร้าง
ตารางแจกแจงความถี่ให้ 
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เราสามารถเลือกให้โปรแกรมค านวณสถิติต่างๆ ตามต้องการได้โดยคลิกที่ปุ่ม“Statistics…” 
จะปรากฏหน้าต่าง “Frequency : Statistics” สามารถเลือกสถิติที่ต้องการได้โดยการคลิกให้เกิด
เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าสถิติท่ีต้องการ ดังภาพ  

 

 

ส าหรับการหาค่าในต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ต้องการนั้น ให้คลิกให้เกิดเครื่องหมายถูก หน้า
ค าว่า Percentile(s) : แล้วใส่ตัวเลขต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ต้องการหาในช่อง เช่น ต้องการหา P25 
และ P75 ให้ใส่ 25 แล้งคลิกปุ่ม Add จากนั้นใส่ 75 แล้วคลิกปุ่ม Add ดังภาพ 

 
ส่วนสถิติอ่ืนๆ ที่สามารถเลือกค านวณได้ก็คือ 

Mean   แสดงค่าเฉลี่ย 
Median   แสดงค่ามัธยฐาน 
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Mode   แสดงค่าฐานนิยม 
Sum   แสดงค่าผลรวม 
Std. deviation  แสดงค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Variance  แสดงค่าความแปรปรวน 
Range   แสดงค่าพิสัย 
Minimum  แสดงค่าต่ าสุด 
Maximum  แสดงค่าสูงสุด 

S.E. mean   แสดงค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 
Skewness  แสดงค่าความเบ้ 
Kurtosis  แสดงค่าความโด่ง 
 

 เมื่อคลิกเลือกสถิติท่ีต้องการค านวณเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “Continue” หากต้องการสร้าง
กราฟให้ไปที่หน้าต่าง“Frequencies” แล้วคลิกท่ีปุ่ม “Charts…” จะเกิดหน้าต่าง “Frequencies : 
Charts” ดังภาพ 

 

 

 สามารถเลือกชนิดของ Charts ได้ 3 ชนิดคือ Bar Charts, Pie Charts, และ Histograms 
หากเลือก Histograms โปรแกรมก็จะให้เลือกว่าจะสร้างโค้งปกติหรือไม่ ถ้าสร้างก็คลิกให้เกิด
เครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “With Normal Curve” ในกรณีที่เลือก Bar Charts หรือ Pie Charts 
ผู้วิเคราะห์สามารถเลือกสเกลของ Charts ว่าจะใช้ความถี่หรือเปอร์เซ็นต์ โดยเลือกในช่อง Charts 
Values เมื่อเลือกชนิดของ Charts แล้วคลิกปุ่ม “Continue” 

เมื่อคลิกปุ่ม “OK” ในหน้าต่าง “Frequencies” แล้ว โปรแกรมจะแสดงตารางแจกแจง
ความถี่และค านวณหาค่าสถิติท่ีเลือก โดยแสดงผลลัพธ์ในหน้าต่าง Output 
 ในกรอบ “Order by” ใช้ส าหรับจักเรียงข้อมูลหรือความถี่จากน้อยไปหามาก หรือจากมาก
ไปหาน้อย และในกรอบ “Multiple Variables” ใช้ส าหรับในกรณีต้องการแจกแจงความถี่และหา
สถิติพ้ืนฐานของหลายตัวแปร 
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- Compare Variables ใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรหลายตัวโดย
น าแต่ละตัวแปรมาแสดงค่าสถิติเรียงต่อกันเพื่อเปรียบเทียบ 

- Organize Output by Variables ใช้เมื่อต้องการแยกตารางค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร
ทั้งหลายออกจากกัน 

ส าหรับ “Suppress Tables with More Than 10 Categories” ใช้ส าหรับก าหนดไม่ให้
แสดงตารางแจกแจงความถ่ีถ้าหากกลุ่มของตัวแปรมีมากเกินกว่า 10 กลุ่ม หรือแล้วแต่ผู้ใช้ก าหนด 
 

การหาค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร 
 เลือกเมนู Analyze เลือกเมนูรอง Descriptive Statistics และเมนูย่อย Descriptiveจะเกิด
หน้าต่าง Descriptive ดังภาพ 

 
 

 เลือกตัวแปรที่ต้องการค านวณค่าสถิติพ้ืนฐานทางด้านซ้ายในที่นี้จะค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน
ของตัวแปร “รายได้” ให้คลิกเลือกอายุแล้วคลิกลูกศรตรงกลางตัวแปร “รายได้” จะย้ายให้มาอยู่ใน
ช่อง“Variable(s)” ทางด้านซ้าย คลิกปุ่ม “Options…” จะปรากฏหน้าต่าง “Descriptive: 
Options” ผู้วิเคราะห์สามารถเลือกสถิติที่ต้องการได้โดยคลิกให้เกิดเครื่องหมาย “ถูก” หน้าสถิติที่
เลือก ดังภาพ 
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 เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “Continue” แล้วคลิกท่ีปุ่ม “OK” โปรแกรมจะประมวลผล
แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร “อายุ” ในหน้าต่าง Output 

 สังเกตด้านล่างของหน้าต่าง “Descriptive”จะมีข้อความว่า “Save standardized values 
as Variables” ถ้าคลิกเลือกช่องนี้ โปรแกรมจะค านวณค่าคะแนนมาตรฐาน (Z-score) ของตัวแปร
อายุ โดย Z-score จะปรากฏอยู่ในตารางข้อมูลต่อจากตัวแปรสุดท้าย 

 

ค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยหรือค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางหรือค่ากึ่งกลางของข้อมูลด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) เปิดโปรแกรม SPSS > เปิดไฟล์ที่ต้องการวิเคราะห์  
              - คลิก Analyze > Descriptive Statistics > Descriptive ดังภาพ 

 
 

- คลิก Descriptive จะได้ดังภาพ 
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- เลือกตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์ทางซ้ายมือ double คลิกให้ตัวแปรที่ต้องการเข้าไปอยู่ใน

ช่อง variable (s) ทางด้านขวามือ ดังภาพ 

 
 

- คลิก options เพ่ือก าหนดค่าที่ต้องการให้วิเคราะห์จะได้ดังภาพ 
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- คลิก continue เมื่อเลือกค่าที่ต้องการให้วิเคราะห์เรียบร้อย แล้วคลิก OK ดังภาพ 

 
 
- เมื่อปิดหน้าจอถ้าต้องการบันทึกผลการวิเคราะห์ให้ คลิก yes ดังภาพ 

Mean=ค่าเฉลี่ย 
Std.=ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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- เลือก Folder ที่ต้องการบันทึก ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึกคลิก save ดังภาพ 

 
 

เงื่อนไขการน าค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไปใช้ในการอธิบายผลการวิเคราะห์ 

การใช้สถิติเก่ียวกับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นค่าที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มข้อมูล
เพียงอย่างเดียว เมื่อแปลความหมายข้อมูลจึงยังไม่สมบูรณ์ไม่ชัดเจนและมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ สิ่งที่
ควรน ามาพิจารณาควบคู่ไปกับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางก็คือ ลักษณะการกระจายของกลุ่มข้อมูล 
ซึ่งสถิติที่ใช้คือ การวัดการกระจาย การที่ข้อมูลแต่ละชุดมีค่าต่างๆ กันนั้นเราเรียกว่า ข้อมูลมีการ

Folder ที่
ต้องการบันทึก 

ช่ือไฟล์ที่
ต้องการบันทึก 
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กระจาย ถ้าข้อมูลชุดนั้นประกอบด้วยค่าแตกต่างกันมาก เรียกว่า ข้อมูลมีการกระจายมาก ถ้าข้อมูล
ชุดนั้นประกอบด้วยค่าต่างๆ แตกต่างกันน้อยหรือมีค่าใกล้เคียงกันเรียกว่า ข้อมูลมีการกระจายน้อย 
ถ้าข้อมูลนั้นประกอบด้วยค่าต่างๆ เท่ากันหมดเรียกว่า ข้อมูลไม่มีการกระจาย 

โดยทั่วไปใช้ค่าเฉลี่ยอธิบายค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ก าหนดให้ข้อมูลมีการกระจายได้โดยมี
เงื่อนไขค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ไม่มีค่ามากเกินครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ย 
(mean) ถึงใช้ค่าเฉลี่ยอธิบายค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางได้ (Ferguson George F, 1976; บุญชม ศรี
สะอาด และ บุญส่ง นิลแก้ว, 2535; วิเชียร  เกตุสิงห์, 2538)     
 

การหาค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มย่อย 

 เลือกเมนู Analyze เมนูรอง Compare Means และเมนูย่อย Means… จะปรากฏหน้าต่าง 
“Means” แล้วถ้าหากเราต้องการหาค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรค่าเฉลี่ยโดยรวมทางกาย โดยแยกตาม
เขตท่ีพักอาศัย ให้เลือกตัวแปรตามเป็น “ค่าเฉลี่ยโดยรวมทางกาย” คลิกไปไว้ในช่อง “Dependent 
List:” และเลือกตัวแปรอิสระเป็น “เขตท่ีพักอาศัย” คลิกไปไว้ในช่อง Independent List : ดังภาพ 

 

 สามารถเลือกให้โปรแกรมค านวณสถิติพ้ืนฐานต่างๆ ได้โดยคลิกท่ีปุ่ม “Options…” จะ
ปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ 
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  สังเกตด้านล่างของหน้าต่าง “Means : Options” จะมีกรอบสี่เหลี่ยมที่ชื่อว่า “Statistics 
for First Layer” ภายในจะมีสถิติให้เลือกค านวณ 2 ชนิด ชนิดแรกคือแสดงตารางวิเคราะห์ความ
แปรปรวนและค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อีต้า (eta:  ) ซึ่งเป็นค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 
ตัว และชนิดที่สองคือ Test for linearity ส าหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรเชิง
ปริมาณ 2 ตัว 

 คลิกเลือกสถิติที่ต้องการ เมื่อเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม “Continue” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม 
“OK”โปรแกรมจะแสดงค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร “ค่าเฉลี่ยโดยรวมทางกาย” จ าแนกตามตัวแปร 
“เขตท่ีพักอาศัย” ในหน้าต่าง “Output”  

 

การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง 
 เลือกเมนู Analyze เมนูรอง Descriptive Statistics เมนูย่อย Crosstabs… จะปรากฏ
หน้าต่าง “Crosstabs” ใส่ตัวแปรตามแถวและสดมภ์ ในที่นี้ ให้ตัวแปรตามแถวเป็น “เขตที่พักอาศัย” 
และตัวแปรทางสดมภ์เป็น “การศึกษาสูงสุด” ตรงช่องของ Layer นั้น จะใช้เมื่อต้องการสร้างตาราง
แจกแจงความถี่หรือวิเคราะห์ไคสแควร์แยกตามกลุ่มของตัวแปร เช่น หากต้องการสร้างตารางแจกแจง
ความถี่แยกตามกลุ่มตัวแปรอาชีพหลักแยกตามกลุ่มตัวอย่าง ให้คลิกตัวแปร “อาชีพหลัก” ใส่ในช่อง 
Layer เมื่อวิเคราะห์แล้วโปรแกรมจะแสดงตารางแจกแจงความถี่ 2 ตาราง ตารางแรกเป็นตารางแจก
แจงความถ่ีของกลุ่มภาคปกติ และอีกตารางหนึ่งเป็นตารางแจกแจงความถี่ของกลุ่มภาคพิเศษ สังเกต
ด้านล่างจะมีข้อความให้เลือกอยู่ 2 ข้อความ และม่ีปุ่ม 3 ปุ่ม 
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 ข้อความแรกคือ “Display clustered bar charts” ก็คือแสดงกราฟแท่งนั่นเอง 
 ข้อความสองคือ “Suppress tables” คือ ไม่แสดงตารางแจกแจงความถี่ 
 ปุ่ม Statistics ใช้ในการค านวณหาค่าสถิติส าหรับข้อมูลในระดับการวัดต่างๆ โดยผู้วิจัย 
จะต้องใช้ความรู้ทางสถิติในการเลือกค านวณสถิติให้เหมาะสมกับข้อมูลด้วยตนเอง ในที่นี้ลองเลือก
ค านวณค่าไคสแควร์ ดังภาพ 
 

 

 ปุ่ม Cells ใช้ในการค านวณจ านวนและเปอร์เซ็นต์ในแต่ละเซล ในช่อง Counts คือจ านวน
ความถี่ท่ีสังเกตได้และค านวณความถ่ีที่คาดหวังในช่อง Percentage เลือกค านวณเปอร์เซ็นต์ตามแนว
แถว แนวสดมภ์ และเปอร์เซ็นต์รวม ในช่อง Residuals ส าหรับแสดงความคลาดเคลื่อนที่ไม่ถูกท าเป็น
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มาตรฐาน ความคลาดเคลื่อนที่เป็นมาตรฐาน และค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็นมาตรฐานที่ถูกปรับแก้
แล้ว 

 

 ส่วนอีกปุ่มหนึ่งคือปุ่ม Format ใช้ส าหรับการจัดรูปแบบการเรียงข้อมูลต้องการเรียงจากน้อย
ไปมาก (Ascending) หรือจากมากไปน้อย (Descending) 

 

 

การทดสอบสถิติพารามิเตอร์ 
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การหาค่าความถี่และร้อยละ การหา

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 วิธีการหาค่าความถ่ีและร้อยละ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)  
 เปิดโปรแกรม SPSS > เปิดไฟล์ที่ต้องการวิเคราะห์ (สมมุติข้อมูลดังภาพ) จากนั้นคลิก 
Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies ดังภาพ 
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1. เลือกตัวแปรที่ต้องการหาค่าความถี่และร้อยละ ซึ่งในท่ีนี้ต้องการหาความถี่ของ sex 
2. กด OK ได้ผลลัพธ์ ดังภาพ 

 

1 

2 
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 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) คือ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติการ ได้แก่ 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระกัน (Independent-Samples T-Test) 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Paired-Samples T-Test) 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่ม (One - way ANOVA) และการศึกษา
ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการวัดตั้งแต่ Ordinal Scale ลงมา (Chi – Square Test)  

3. การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
3.1 กรณีสมมติฐานทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกัน ด้วยสถิติ Independent-Samples T-Test โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นว่า 
1. เป็นการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม  
2. ตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างน้อย 2 ตัว  
3. ตัวแปรต้นมี 2 กลุ่ม เป็นอิสระจากกัน  
4. การกระจายของประชากรเป็นโค้งปกติ  
5. การศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวอย่าง 2 กลุ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 

ความถี่และ
ร้อยละ 
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คลิก Analyze --> Compare Mean --> Independent-Samples T-Test ตามภาพ  

 

 

เมื่อคลิกจะปรากฏดังภาพ 

 
ผู้วิจัยต้องการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยสุขภาวะโดยรวมทาง

กายของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระกัน จ าแนกตามเขตที่พักอาศัยในเมืองกับนอกเมือง
โดยเลือก ค่าเฉลี่ยสุขภาวะโดยรวมทางกายเข้าไปใน Test Variables หลังจากนั้นเลือกเขตที่พักอาศัย
เข้าไปใน Grouping Variables พร้อมกับ Define Group; เพ่ือเปรียบเทียบ Group 1 กับ Group 2 

แล้วกด Continue และ OK ได้ดังภาพ 
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การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 
 

1.  การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน โดยใช้ F–test การพิจารณาว่าความ
แปรปรวนเท่ากันหรือไม่ให้ดูได้จากช่อง Sig (หมายถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติ) ถ้าค่า Sig > 0.05 
แสดงว่า ความแปรปรวนเท่ากัน แต่ถ้า Sig < 0.05 แสดงว่า ความแปรปรวนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

2.  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test จะเห็นว่า ค่า t มี 2 ค่า จะใช้ค่าใดขึ้นอยู่กับผลการ
ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน ถ้า F-test ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig > 0.05) ให้ใช้ค่าบน 
แต่ถ้ามีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig < 0.05) ให้ใช้ค่าล่าง จากตาราง ในกรณีตัวแปร ค่าเฉลี่ยสุขภาวะ
โดยรวมทางกาย พบว่า ค่า F มีนัยส าคัญทางสถิต ิ(Sig < 0.05) แสดงว่า ความแปรปรวนไม่เท่ากัน ค่า 
t ที่ใช้ให้ใช้ค่าล่าง คือ -3.886, df=209.464 และ Sig = .000 (Sig < 0.05) ซึ่งหมายความว่าต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 

1 2 
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3.2 กรณีสมมติฐานทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 2 กลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน ด้วยสถิติ Paired-Samples T-Test มีข้อตกลงเบื้องต้น  

1. การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม  
2. ตัวแปรที่ต้องการศึกษามี 2 ตัว  
3. ตัวแปรต้นมี 2 กลุ่ม มีความสัมพันธ์กัน  
4. การกระจายของประชากรเป็นโค้งปกติ  
5. การศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง  

 
คลิก Analyze --> Compare Mean --> Paired-Samples T-Test ตามภาพ  
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เมื่อคลิกจะปรากฏดังภาพ 

 
ผู้วิจัยต้องการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยสุขภาวะหลังการอบ

บรมกับก่อนการอบรมของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยเลือกค่าเฉลี่ยสุขภาวะหลังการอบ
บรมกับก่อนการอบรมเข้าไปใน Paired Variables หลังจากนั้นกด OK ได้ดังภาพ 
 

 
การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างค่าเฉลี่ยสุขภาวะก่อนและหลัง ด้วย Paired-
Samples T-Test จะเห็นว่า ค่า Mean หลังการอบรมจะมีค่าเท่ากับ 3.9050 สูงกว่าค่า Mean ก่อน
การอบรมที่มีค่าเท่ากับ 3.4306 และผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยสุขภาวะก่อนและหลังมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig < 0.05) ซึ่งหมายความว่า ครัวมีสุขภาวะทางกายดีขึ้นหลังได้รับ
การอบรมแล้ว 

3.3 กรณีสมมติฐานทางสถิติความแปรปรวน เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ด้วยสถิติ one - way ANOVA มีข้อตกลงเบื้องต้น 

1. การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย 3 กลุ่ม ขึ้นไป  
2. ตัวแปรต้นมี 3 กลุ่ม เป็นอิสระจากกัน  
3. กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมาจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ  

4. การศึกษาลักษณะความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวนเท่ากัน 

5. ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ (ตัวแปรตาม) ต้องมีระดับการวัดตั้งแต่มาตราอันตร
ภาค (Interval scale) ขึ้นไป 

 

เปิดโปรแกรม SPSS > เปิดไฟล์ที่ต้องการวิเคราะห์แล้ว 
คลิก Analyze ---> Compare Means ---> One-way ANOVA คลิกดังภาพ 

P <0.05 
ค่าเฉลี่ยก่อนและหลัง 
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เมื่อคลิกจะปรากฏดังภาพ 

 
 

 

การแปลผลวิเคราะห์ One way ANOVA 
1. ตัวแปร Health: พบว่า ค่า F = 2.173 Sig = .115 (>0.05) ซึ่งแสดงว่า สุขภาวะของ

ครัวเรือน ที่มีอาชีพต่างกันมีสุขภาวะไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งถ้าผลการวิเคราะห์ออกมาเช่นนี้ ไม่จ าเป็นต้องไปดู ผลการเปรียบเทียบพหุคูณ เพราะ

การทดสอบโดยภาพรวมไม่มีคู่ใดแตกต่างกัน  
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แต่ถ้าผลการวิเคราะห์ออกมาว่ามีค่าที่ไม่เท่ากัน 1 คู่ เราต้องการการทดสอบต่อไปว่าคู่ใด

แตกต่างกัน ซึ่งผลออกจะได้ดังภาพที ่

 
3.4 การทดสอบไคสแควร์ (Chi – Square test)  

การทดสอบไคสแควร์  เป็นการทดสอบสมมุติฐานของข้อมูลที่อยู่ในระดับนาม
บัญญัติ (Nominal) หรือเรียงล าดับ (Ordinal) เพ่ือใช้สรุปอ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากรที่
น าเสนอโดย เพียร์สัน ที่เป็นการทดสอบนัยส าคัญในการเปรียบเทียบสัดส่วน , ความสัมพันธ์ และ 
ความแปรปรวนของประชากร 1 กลุ่มเท่านั้น การทดสอบแบบไคสแควร์เป็นการทดสอบค่าสถิติ ใน
กลุ่มนอนพาราเมตริกที่เป็นสถิติที่ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นว่า ข้อมูลที่น ามาทดสอบว่า
จะต้องมีลักษณะอย่างไร แต่จะมีประสิทธิภาพในการสรุปอ้างอิงข้อมูลในระดับที่ต่ ากว่าค่าสถิติในกลุ่ม
พาราเมตริก วิธีการทดสอบด้วยไคสแควร์ จ าแนกได้ดังนี้ 1) การทดสอบนัยส าคัญความถูกต้องตาม
ทฤษฏี หรือความถ่ีที่สังเกตได้เป็นไปตามความถี่ที่คาดหวังหรือไม่ 2) การทดสอบนัยส าคัญระหว่างตัว
แปรหรือการทดสอบความเป็นอิสระและ 3) การทดสอบความเป็นเอกพันธ์ในการแจกแจงข้อมูล มี
ข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้ 

1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร  
2. ตัวแปรที่ต้องการศึกษามีการวัดระดับกลุ่ม  
3. ตัวอย่างเป็นเอกพันธ์ (อิสระจากกัน)  
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                 การทดสอบกรณีนี้เป็นการวิเคราะห์ระดับสองตัวแปร (Bivariate Analysis) เพ่ือทราบ
ถึงการกระจายของตัวแปรตาม ในแต่ละคุณลักษณะย่อยของตัวแปรต้น (สังคม ศุภรัตนกุล, 2553) 
เพ่ือดูว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ขั้นตอนการทดสอบคือ  

1. Analyze ---> Descriptive Statistics ---> Crosstabs ดังภาพ 

 
 

เมื่อคลิกจะปรากฏดังภาพ หลังจากนั้นเลือกตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์ใส่ลงใน Row (s) and 
Columns (s) 

Row หมายถึง ตัวแปรที่เราต้องการทดสอบหาความสัมพันธ์แต่ก าหนดให้เป็นส่วนแถวของ
ตารางผลการวิเคราะห์ ในที่นี้หมายถึงอาชีพหลักของครัวเรือน 

Columns หมายถึง ตัวแปรที่เราต้องการทดสอบหาความสัมพันธ์ แต่ก าหนดให้เป็นส่วน
Column ของตารางผลการวิเคราะห์ ในที่นี้หมายถึงเขตท่ีพักอาศัย ให้ Click ที่ ปุ่ม Statistics จะ
ปรากกฎดังภาพประกอบ 
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Click ที ่Chi-square และ Click ที ่Continue, Click ที ่ปุ่ม Cells. จะปรากฏผลดังภาพประกอบ 
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Check ที่ Observed และ Expected เพ่ือให้แสดงค่าที่สังเกตได้กับค่าคาดหวัง แต่ถ้า
ต้องการให้แสดงค่าร้อยละด้วยให้ Check ที่กลุ่ม Percentage หลังจากนั้นให้ Click ที่ Continue 
แล้วกด OK 

การแปลผลการวิเคราะห์ 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การกระจายของอาชีพหลักในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับ

เขตท่ีพักอาศัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value=0,008) น าเสนอดังตาราง 
 อาชีพหลัก 

2 Sig. 
เกษตรฯ รับจ้าง ค้าขาย ขรก/รัฐฯ อ่ืนๆ 

เขตอาศัย      13.861 0.008 

-ในเมือง 82 39 9 6 1 

-นอกเมือง 189 49 12 3 10 

รวม 271 88 21 9 11 

   
เงื่อนไขพื้นฐานการวิเคราะห์ 

หลักการของการทดสอบมีว่ า ผลรวมก าลั งสองของค่ าความแตกต่ างระหว่างค่ า
สังเกต (Observed value) กับค่าคาดหวัง (Expected value) หารด้วยค่าคาดหวัง (Summation 
of (O-E)2/E) ตามสูตรดังกล่าว สามารถท าการทดสอบกับข้อมูลชนิดตารางสองทาง (Contingency 
table หรือ 2 x 2 table) หรือตารางหลายทาง (r x c table) โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นในการทดสอบ
เบื้องต้นดังนี้  

ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบเป็นข้อมูลที่ได้จากการสุ่ม ข้อมูลจะถูกแจกแจงในกรณีต่างๆ ได้เพียง
กรณีเดียวทั้งแถวและสดมภ์ ต้องมีค่าคาดหวังมากกว่าหรือเท่ากับ  5 ในกรณีที่ค่าคาดหวังน้อย
กว่า 5 จะใช้ได้เมื่อค่าคาดหวังมีค่ามากกว่า 1 และน้อยกว่า 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนแถว

P<0.05 
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และสดมภ์ และในกรณีที่ค่าคาดหวังเกินมากกว่า 1 และน้อยกว่า 5 มากกว่าร้อยละ 20 ให้ท าการ
รวมกลุ่มย่อยของตัวแปรที่มีลักษณะใกล้เคียงเข้าด้วยกันใหม่ (Recode) 
 

สรุป 

จะเห็นได้ว่ารายละเอียดในบทนี้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
เป็นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ 
และหาสถิติพ้ืนฐาน การวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มย่อย ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร การแจก
แจงความถี่แบบหลายทาง และการทดสอบสถิติพารามิเตอร์ที่เป็นพ้ืนที่ส าหรับนักวิจัยในงานการ
สาธารณสุข  
 

แบบฝึกหัด 

จงอธิบายขั้นตอนในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ในประเด็นต่อไปนี้ 
1. การแจกแจงความถี่และการแจกแจงความถี่แบบหลายทาง 
2. การหาค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าพิสัย 
3. การทดสอบสถิติพารามิเตอร์ได้แก่ T-test, F-test, Chi-square-test 

 

เอกสารอ้างอิง 
สังคม ศุภรัตนกุล. (2553). ความมั่นคงด้านสุขภาพของครอบครัวในชนบทอีสาน. ปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.   



 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

เรื่อง การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
ในบทนี้จะเน้นการสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ศึกษาท าความเข้าใจในน าผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลมาสรุปและอภิปรายผลการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การวิจัย ตอบวัตถุประสงค์
การวิจัย พิสูจน์สมมติฐานการวิจัย รวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย 
รายละเอียดจะเก่ียวกับหลักในการสรุปผลการวิจัย ความหมายของการอภิปรายผลการวิจัย การแปร
ผลการวิจัยหรือการตีความ ผลการวิจัย ระดับของการอภิปรายผล สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการอภิปรายผล
และหลักการเขียนข้อเสนอแนะ  
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. หลักในการสรุปผลการวิจัย  
2. ความหมายของการอภิปรายผลการวิจัย 
3. การแปรผลการวิจัยหรือการตีความผลการวิจัย 
4. ระดับของการอภิปรายผล 
5. สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการอภิปรายผล 
6. หลักการเขียนสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
7. สรุป 
8. แบบฝึกหัด 
9. เอกสารอ้างอิง 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ในการเรียนการสอนประจ าบทนี้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วจะสามารถ 
1. อธิบายหลักในการสรุปผลการวิจัยได้ 
2. ชี้แจงหลักการเขียนสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง 
3. บอกความหมายของการอภิปรายผลการวิจัย การแปลผลหรือการตีความผลการวิจัยได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ใช้วิธีการบรรยาย ซักถาม  
2. น าเสนอผลการสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
3. น าเสนอการแปลผลหรือการตีความผลการวิจัย ตอบข้อซักถาม 

สื่อการเรียนการสอน 

กระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และเครื่องขยายเสียง  
การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล 

1.1 ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
1.2 น าเสนอการแปลผลหรือการตีความผลการวิจัย ตอบข้อซักถาม 
1.3 การเข้าเรียน   



134 
 

2 การประเมินผล 

2.1 คะแนนท าแบบฝึกหัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2.2 น าเสนอการแปลผลหรือการตีความผลการวิจัย ตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง 
2.3 การเข้าเรียน มากกว่าร้อยละ 80  
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บทท่ี 7 

เรื่อง การสรุปผลการวจิัยและอภิปรายผล 
 

การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล เป็นการศึกษาท าความเข้าใจในน าผลการวิเคราะห์
ข้อมูล การน าผลมาสรุป และอภิปรายผลการวิจัย เพ่ือตอบโจทย์การวิจัย ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
พิสูจน์สมมติฐานการวิจัย รวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัย เนื้อหารายละเอียดผู้เรียบเรียงอาศัย
ประสบการณ์ทางวิชาการกว่า 20 ปี ใช้ในการเขียน รายละเอียดดังนี้ 

 

หลักในการสรุปผลการวิจัย 

1. การสรุปผลต้องข้ึนอยู่กับข้อมูลที่ได้เป็นส าคัญ 
2. การสรุปต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง หลักการต่างๆ ของธรรมชาติ 
3. การสรุปต้องจ ากัดภายในขอบเขตของปัญหา และความรู้ที่ได้รับจริงๆ ไม่กล่าวอ้างถึงเหตุ

อ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่ผลการวิจัย 
4. การลงสรุปนั้นเป็นการกล่าวแต่เพียงสั้นๆ รัดกุมตามปัญหาการวิจัย 
5. การสรุปผลต้องเป็นค าตอบที่เก่ียวข้องและสัมพันธ์กับปัญหาวิจัย 
6. การสรุปผลเป็นเรื่องของการค้นพบข้อเท็จจริง ไม่รวมทัศนคติ หรือความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไป

เกีย่วข้องด้วย 
7. การสรุปผลข้อมูลควรเป็นผลเนื่องมาจากการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบจากข้อมูลและ

ข้อเท็จจริงที่ได ้
ในการท าการวิจัย ส าหรับประสบการณ์ของผู้เขียนเอง เมื่อมาถึงจุดที่จะท าการอภิปรายผล

ในการท าวิจัย จะมีความรู้สึกว่าทั้งสบายใจและทั้งความเครียดหรือวิตกกังวล คิดว่าส่วนหนึ่งมาจาก
เหตุผลดังนี้ 

1 เมื่อถึงจุดที่ต้องอภิปรายผลการวิจัยแสดงว่ากระบวนการวิจัยใกล้จะส าเร็จหรือใกล้ถึง
จุดหมายปลายทางแล้ว การอภิปรายผลการวิจัย หากนับตามกระบวนการแล้วก็จะเป็นช่วงท้ายของ
กระบวนการทั้งหมดแล้ว ความรู้สึกสบายใจย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 

2 การอภิปรายผลเป็นส่วนที่ผู้วิจัยจะสามารถใช้ฝีมือในการเขียนหรือสร้างสรรค์ได้ เพราะใน
ส่วนของการอภิปรายผลมีโครงสร้างของการเขียนจะก าหนดไว้กว้างๆ ท าให้ผู้วิจัยสามารถสร้างสรรค์
รูปแบบที่น่าสนใจขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ดีไม่ควรให้หลุดจากความเป็นวิชาการมากนัก 

3 ผู้วิจัยสามารถใช้การอภิปรายผลในการเสริมหรือเน้นความน่าสนใจหรือความส าคัญของ
ผลการวิจัยที่ได้ หรือในทางกลับผู้วิจัยสามารถใช้การอภิปรายผลการวิจัยมาลดจุดอ่อนของผลการวิจัย
ที่ได้หรือการที่ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ไม่เป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎีที่ได้ศึกษามา หรือไม่
เป็นไปตามสมมุติฐาน การอภิปรายผลนับว่าเป็นช่องทางเดียวที่ผู้วิจัยจะมีโอกาสได้น าเสนอให้งานวิจัย
ที่ท ามาได้ยกระดับขึ้นหรือท าให้งานวิจัยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

โดยสรุปแล้วนักวิจัยควรมีก าลังใจ มีพลังใจมากพอในการท าการอภิปรายผล ที่นักวิจัยจะ
สามารถพัฒนาหรือสร้างสรรค์รูปแบบได้มากกว่าบทอ่ืนหรือส่วนอ่ืน และจะช่วยเพ่ิมจุดแข็งและลด
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จุดอ่อนของผลการวิจัยของนักวิจัยได้ ดังนั้นนักวิจัยจะพบว่า การอภิปรายผลนั้นมีความส าคัญไม่น้อย
ไปกว่าส่วนอื่นเลยที่เดียว ที่ส าคัญคือว่า การอภิปรายผลนั้นนักวิจัยควรท าอย่าง 
 

ความหมายของการอภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยหมายถึงการประเมินผลการวิจัย การตีความผลการวิจัยโดยเชื่อมโยง

กับข้อค าถามงานวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการศึกษามา 
ผลการวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง น ามาเชื่อมโยงกับการตีความผลการวิจัยที่ได้ ไม่ว่าผลการวิจัยนั้นจะ
เป็นไปตามสมมุติฐาน แนวคิดทฤษฎีหรือไม่ก็ตาม การอภิปรายผลจะไปในแนวทางการสนับสนุน
ผลการวิจัยนั้นหรือแนวทางการการแก้ต่าง แต่ไม่ควรเป็นไปในแนวทางที่หลีกเลี่ยงหรือหลบหลีกไม่
กล่าวถึง 
 

การแปรผลการวิจัยหรือการตีความผลการวิจัย 
เพ่ือให้นักวิจัยสร้างการอภิปรายผลการวิจัยที่ดี ที่สามารถช่วยงานวิจัยของนักวิจัยให้ดูดี มี

ความเป็นวิชาการ หรือการอภิปรายผลนั้นจะยากหรือง่าย การแปรผลหรือการตีความงานวิจัยมี
ความส าคัญมาก การทีน่ักวิจัยจะสามารถตีความผลการวิจัยได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยว่ามีความลึกซึ้ง
กับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด หากผู้วิจัยมีความลึกซึ้งกับแนวคิด ทฤษฎีมาก ย่อมมี
ความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นในการตีความผลการวิจัย การแปรผลที่ได้รับจากการวิจัยได้ดีจะท า
ให้นักวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ง่าย ซึ่งมักจะท าให้เป็นการอภิปรายผลที่ดี 

ผลการวิจัยโดยทั่วไปมักจะแสดงในรูปแบบของตัวเลข หรือทางสถิติ และมักจะไม่ได้มีเพียง
ตัวเลขเดียวหรือข้อมูลเพียงข้อมูลเดียว จะมีชุดของตัวเลข หรือสถิติหรือข้อมูลหลายชุดที่เกี่ยวพันกัน 
นักวิจัยมักจะได้ยินได้ฟังเรื่องการตีความทางกฎหมายที่บางครั้งก็มีความคิดเห็นหรือตีความที่แตกต่าง
กันจากชุดตัวอักษรเพียงชุดเดียวแต่อาจจะเชื่อมโยงไปในประเด็นข้ออ่ืนที่เกี่ยวข้อง) ก็ยังตีความกันได้
หลากหลาย แต่ข้อมูลที่มีหลายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในผลการวิจัยที่ นักวิจัยได้มา ย่อมมีความ
หลากหลายในการตีความมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นศาสตร์และศิลป์ในการตีความ ผู้วิจัยย่อมต้องใช้
ความสามารถในการแปรผลหรือตีความผลการวิจัยให้เหมาะกับงานวิจัยนั้นๆ 

 

ระดับของการอภิปรายผล 
ในการอภิปรายผลมีความลึกของการอภิปรายผลในหลายระดับด้วยกัน ทั้งนี้โดยทั่วไปไม่มี

ใครกล่าวถึงประเด็นนี้มากนัก ที่ต้องกล่าวถึงเพราะกระบวนการในการอภิปรายผลมีความแตกต่างกัน
อยู่บ้างในแต่ละระดับ ผู้เขียนแบ่งระดับของการอภิปรายผลออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1 ระดับต้น คืออภิปรายผลโดยใช้ ผลการวิจัย มาอภิปรายกับทฤษฎี แนวคิด บทความ
วิชาการ และการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ รวมทั้งอภิปรายกับสมมุติฐานในกรณีที่งานวิจัยได้มีการตั้ง
สมมุติฐานไว้ จะพบว่างานวิจัยทั้งหมดอย่างน้อยก็ต้องอภิปรายผลการวิจัยในระดับนี้ทั้งสิ้น ผู้วิจัยก็
จะต้องพิจารณาเทียบเคียงหรือประเมินผลการวิจัยกับทฤษฎี แนวคิด บทความวิชาการ และการ
ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ รวมทั้งสมมุติฐาน โดยนิยมที่จะใช้ข้อความว่า สอดคล้องกับ ,,,,,,,,,,,,, หรือ 
ไม่สอดคล้องกับ,,,,,,,,,,,,,,,, 
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2 ระดับกลาง คือการอภิปรายผลโดยขยายจากระดับต้น โดยในระดับนี้จะมีการอภิปรายผล
โดยน าเอา ความส าคัญหรือที่มาของการวิจัย ปัญหาของการวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย มา
วิเคราะห์ในการอภิปรายผลด้วย จะท าให้การอภิปรายมีความเชื่อมโยงฐานความคิดของประเด็นที่
ผู้วิจัยต้องการจะทราบ ท าให้สามารถแสดงถึงความรู้ใหม่ท่ีผู้วิจัยได้จากการวิจัยนั้นๆ 

ระดับท่ี 3 เป็นการอภิปรายผลโดยขยายจากระดับที่ 2 โดยน าเอา ระเบียบวิธีวิจัยเข้ามาร่วม
ในการอภิปรายผลด้วย โดยอาจพิจารณาจาก ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งจะท าให้สามารถน ามาช่วยในการอภิปรายผลได้ในบางกรณีที่ผลการวิจัยหรือตัว
งานวิจัย มีความจ าเป็นที่ต้องน าเอาวิธีการวิจัย เข้ามาร่วมในการอภิปรายผล เนื่องมาจากวิธีการวิจัย
นั้นส่งผลต่อผลการวิจัยที่ก าลังด าเนินการได้ หากนักวิจัยน าเอาวิธีการวิจัยเข้ามาร่วมอภิปรายผลด้วย
จะท าให้นักวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ลึกซึ้งมากขึ้น หรือสามารถน ามาแก้ไขปัญหาที่ผลการวิจัยไม่
เป็นไปตามท่ีคาดไว้ หรือต้องแสดงความเด่นชัดของผลการวิจัยที่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการอภิปรายผล 
1. ผู้วิจัยควรแสดงให้ผู้อ่านทราบว่าศึกษาในเรื่องอะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร อย่างรู้อะไร มี

สมมุติฐานหรือไม่ ถ้ามีแล้วสมมุติฐานคืออะไร 
2. ผู้วิจัยควรแสดงให้ผู้อ่านทราบว่า ได้อะไรจากการศึกษาหรือการวิจัยนี้ ได้ผลลัพธ์อะไรบ้าง 
3. ผู้วิจัยควรแสดงให้เห็นเพ่ิมเติมว่าท าไมผลการวิจัยจึงเป็นอย่างนั้น ในบางกรณีอาจเป็น

เรื่องยากที่จะอธิบายตรงๆว่าท าไมผลการวิจัยจึงเป็นแบบนั้น อย่างน้อยที่สุดผู้วิจัยควรแสดงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์หรือองค์ประกอบบางอย่างที่อาจส่งผลต่อผลการวิจัย 

4. ผู้วิจัยควรแสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นของผู้วิจัยที่จะยืนยันผลการวิจัย หรือไม่ยืนยัน
ผลการวิจัย 

5. ผู้วิจัยควรจะต้องแปรผลการวิจัยออกมาในรูปแบบเชิงบรรยายหรืออธิบายความ หาก
สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการน าผลการวิจัยไปใช้ประกอบด้วยก็จะเป็นการดี ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้วิจัย
สามารถท าการประเมินผลหรืออภิปรายผลการวิจัยได้ง่ายขึ้น ชัดเจนมากขึ้น มองประเด็นต่างๆได้
กว้างขึ้นหรือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย 

6. ผู้วิจัยจะต้องประเมินผลการวิจัยที่ได้ โดยควรใช้ผลการวิจัยในรูปแบบที่ได้มีการแปรความ
ไปแล้ว โดยประเมินผลการวิจัยกับแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความ ตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมไว้แล้ว 
ในรูปแบบที่โดยทั่วไปมักนิยมใช้ค าว่า สอดคล้องกับ........ หรือ ไม่สอดคล้องกับ.......... ทั้งนี้ความ
สอดคล้องนั้นอาจเป็นความสอดคล้องกันในบางส่วนกับแนวคิดหรอทฤษฎีก็ได้ นอกจากนี้แล้วผู้วิจั ย
อาจแสดงให้เห็นถึงความเห็นของผู้วิจัยหรือมีการวิเคราะห์เพ่ิมเติมถึงผลการประเมินนั้นก็ได้ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่มากเกินไปเพราะเป็นเพียงแค่ส่วนเสริมเพ่ือสร้างความเข้าใจเพ่ิมเติมเท่านั้น 

7. ผู้วิจัยควรเลือกใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายในการอภิปรายผล เนื่องจากเป็นส่วนที่ผู้อ่านควร
เข้าใจได้ง่าย และในส่วนอ่ืนๆของงานวิจัยเช่น ผลการวิจัย หรือ วิธีการวิจัย อาจมีความจ าเป็นที่ต้อง
ใช้ภาษาวิชาการหรือภาษาทางสถิติ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ยาก ดังนั้นในส่วนของการอภิปรายผลควรท า
ให้เข้าใจได้ง่ายจะท างานวิจัยนั้นน่าอ่านมากขึ้น 

8. ผู้วิจัยจะต้องมีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงและรักษาจรรยาบรรณของผู้วิจัยเอาไว้ 
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9. ในการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจะต้องทบทวนให้ครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยให้มาก โดยให้สามารถน ามาใช้ในการอภิปรายผลได้ 

10. ในการอภิปรายผลการวิจัยนั้น การสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายนั้นมีความส าคัญ ผู้วิจัยควร
ล าดับเนื้อหาต่างๆให้เป็นล าดับ เป็นขั้นเป็นตอน อย่าให้สับสนหรือเขียนวกวนไปมา 

11. ผู้วิจัยควรเลือกให้น้ าหนักกับผลการวิจัยที่มีความส าคัญหรือส่วนที่มีประเด็นที่น่าสนใจ
แล้วน ามาใช้ในการอภิปรายผล จะท าให้งานมีจุดน่าสนใจ ไม่ควรน าผลการวิจัยทั้งหมดมาอภิปราย
เพราะจะท าให้งานขาดความน่าสนใจ 

การอภิปรายผลเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจะท าภายหลังจากการสรุปผลการวิจัย หรือข้อค้นพบของ
การวิจัยของตนแล้ว โดยการน าหลักเหตุผล ทฤษฎี กฎเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนผลการวิจัยของผู้อ่ืนมา
วิพากษ์วิจารณ์ผลการวิจัยของตน ซึ่งอาจกระท าได้ดังนี้ 

1. ศึกษาทฤษฎี กฎเกณฑ์ หลักเหตุผลต่างๆ ตลอดจนผลการวิจัยของผู้อ่ืนเพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการอภิปรายผล ซึ่งส่วนหนึ่งผู้วิจัยอาจจะศึกษามาแล้ว ในขั้นตอนการศึกษาเอกสารและ
การวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2. พิจารณาผลการวิจัยสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และผลการวิจัยของผู้ใดบ้าง 
3. พิจารณาขอบเขตและข้อจ ากัดของการวิจัย เพ่ือให้การอภิปรายผลอยู่ในขอบเขตของการ

วิจัย 
4. วิพากษ์วิจารณ์หรือให้เหตุผลที่ผลการวิจัยนั้น สอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

ตลอดจนเหตุผลที่ผลการวิจัยสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยของผู้อ่ืน โดยใช้ทฤษฎีเหตุผลและ
ผลการวิจัยของผู้อื่นมาเป็นแนวทางในการอภิปรายในกรณีผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานมาเป็น
แนวทางในการอภิปรายได้เลย 

โดยสรุปแล้วจะพบว่าการอภิปรายผลการวิจัยนั้นมีความส าคัญมาก ผู้วิจัยสามารถใช้ส่วนของ
การอภิปรายผลมาแสดงถึงจุดแข็งของผลการวิจัย หรือลดจุดอ่อนของการวิจัยได้ การอภิปรายผลจะ
แสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือหรือความมั่นใจของผลการวิจัย เป็นการน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ
ของผลการวิจัยในบทถัดไป หรือที่จะน าเอาผลการวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติหรือการสร้างนโยบายใหม่ 
นอกจากนั้นเมื่อมาถึงจุดที่จะท าการอภิปรายผลผู้วิจัยจะรู้สึกว่ามีก าลังใจมากขึ้นเนื่องจากหมายความ
ว่างานวิจัยใกล้ส าเร็จตามต้องการ ดังนั้นแล้วผู้เขียนอยากให้นักศึกษาให้ความส าคัญกับการอภิปราย
ผลโดยค านึงถึงการสื่อสารไปยังผู้อ่านเป็นส่วนส าคัญท่ีสุด 
 

หลักการเขียนสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ส่วนที ่1 สรุปผลการวิจัย 
1.1 สรุปผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

แล้วสรุปประเด็นส าคัญเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าประเด็นที่น่าสนใจที่ใช้ในการอธิบายค าถามวิจัยมี
อะไรบ้าง 

1.2 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 หลังจากนั้นลงในรายละเอียดสรุป
ภาพรวมให้เห็นว่าประเด็นส าคัญชี้น าผู้อ่านคือประเด็นใด ส่วนใหญ่จะเป็นการสรุปจากการวิเคราะห์
และพรรณนาตัวแปรต้น ตามกรอบแนวคิดตัวแปรที่ 1  
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1.3 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 หลังจากนั้นลงในรายละเอียดสรุป
ภาพรวมให้เห็นว่าประเด็นส าคัญให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงไปสู่ชื่อเรื่องวิจัยได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการ
พรรณนาตัวต้นตามกรอบแนวคิดตัวแปรที่ 2  

1.4 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ถัดไป (ถ้ามี) 
1.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ตามท่ีได้ก าหนดไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์

ด้วยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ตามที่สมมติฐานที่
ก าหนดไว้  

1.6 สรุปผลภาพรวมผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยเป็นการแปลผลข้อมูลก็เพ่ือการหาข้อสรุปของข้อมูล เพ่ือ

ข้อความรู้และข้อความจริงจากตัวเลข และกระบวนการทางสถิติที่ได้ โดยมีหลักในการแปลผลและ
การสรุปผลข้อมูล คือจะต้องแปลผลอยู่ภายในขอบเขตของข้อมูล และจุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็น
หลัก ไม่ควรจะแปลผลหรือให้ข้อสรุปที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือใช้อคติส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง
ด้วย และส าหรับการอภิปรายผล เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยของน าหลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์ ตลอดจน
ผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการอภิปรายผล ส่วนการเสนอข้อเสนอแนะเป็นการชี้แนวทางการน า
ผลการวิจัยไปใช้ และเสนอปัญหาการวิจัยว่า ควรจะท าเรื่องใดต่อไป 

ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการวิจัย 
อภิปรายผลมีความส าคัญอย่างมากเพราะเป็นการแสดงให้ เห็นถึงความรู้

ความสามารถของผู้วิจัยว่า มีแนวคิด ความรู้หรือความสามารถในการวิเคราะห์ เป็นการอ้างเหตุผลต่อ
การวิจัยได้ลึกซ้ึง กระจ่างและชัดเจนเพียงใด สามารถสร้างสรรค์ความรู้ที่ได้มานั้นให้ขยายวงกว้างเป็น
ประโยชน์อย่างไรบ้าง  

การอภิปรายผลต้องอ้างอิงหลักวิชา ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยของผู้อ่ืนมาประกอบ ผู้วิจัยจึงต้อง
อ่านเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางเพ่ือจะได้อภิปรายผลการวิจัยได้อย่างมี
คุณภาพ รวมทั้งอภิปรายถึงความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ค าบรรยายในการสรุป
ผลการวิจัยนี้ ส่วนใหญ่จะเรียบเรียงมาจากสรุปผล ซึ่งเอามาเฉพาะผลที่ส าคัญน่าสนใจเท่านั้นมา
อภิปรายผล โดยไม่ต้องน าเสนอค่าสถิติมาใส่อีก 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
3.1 ผู้วิจัยจะเสนอแนะแนวทางที่พึงปฏิบัติส าหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ข้อเสนอแนะต้องเป็นผลจากงานวิจัยที่ผู้วิจัยค้นพบเท่านั้น ไม่ใช่ความรู้สึกที่คิดเองหรือความคิดเห็น
ส่วนตัว ดังนั้นก่อนเสนอแนะควรกล่าวน าว่าผลการวิจัยที่ได้เป็นอย่างไร ผู้วิจัยจะเสนอแนะว่าอย่างไร 

3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ข้อเสนอแนะนี้อาจมีได้กรณีผู้วิจัยสรุป
ผลงานวิจัยนั้นแล้วพบประเด็นที่น่าสนใจอ่ืนๆ ที่ควรจะศึกษาต่อหรือความผิดพลาดในการควบคุมตัว
แปรในบางประเด็นหรือเกิดจากข้อจ ากัดของผู้วิจัยเอง จึงเสนอแนะให้ศึกษาต่อเพื่อผลการ 
วิจัยที่ชัดเจนสมบูรณ์ต่อไป 

หลักการเขียนข้อเสนอแนะ การใช้ข้อเสนอแนะ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้วิจัยจะกระท าใน
กระบวนการวิจัยแต่ละเรื่องโดยผู้วิจัยจะชี้แนะแนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และแนวทาง
ในการวิจัยต่อไป 
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โดยทั่วไป การให้ข้อเสนอแนะของการวิจัยจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
1. จุดอ่อน ข้อบกพร่อง หรือข้อจ ากัดของการวิจัย หรือทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา

เพ่ือให้ผู้อ่านได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจว่า จะเชื่อผลการวิจัยนั้นได้เพียงใด และยังเป็นข้อเตือน
ในแก่ผู้ที่จะท าการวิจัยในเรื่องท านองเดียวกัน ในกรณีที่ท าการวิจัยที่ไม่มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆ 
ก็จะไม่มีส่วนนี้ 

2. แนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ กล่าวคือ ผลการวิจัยควรจะน าไปใช้ประโยชน์กับใคร 
ในเรื่องใด และมีแนวทางในการใช้อย่างไร 

3. แนวทางในการท าวิจัยต่อไป กล่าวคือ จากปัญหาที่ผู้วิจัยได้ท าแล้ว สามารถท าการวิจัย
เรื่องใดต่อไปได้อีก ซึ่งเรื่องที่จะเสนอควรเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจและสามารถปฏิบัติตามได้จริงๆ 

กล่าวโดยสรุปก็คือ หลักการเขียนข้อเสนอแนะในการเขียนบทสรุปนั้น ต้องเป็นเนื้อหาสาระที่ได้
จากผลการวิจัย มิใช่จากข้อคิดเห็นหรือจากสามัญส านึก เป็นเรื่องใหม่และถ้าเป็นเรื่องเก่าต้องชี้ให้เห็น
ความส าคัญพิเศษที่ค้นพบข้อเสนอแนะต้องสามารถปฏิบัติหรือท าได้ภายในขอบเขต ก าลังความสามารถ 
เงินและเวลาที่มีและมีรายละเอียดมากพอที่จะน ามาปฏิบัติ   

 

สรุป 

กล่าวโดยสรุปการอภิปรายผลการวิจัยนั้นมีความส าคัญมาก ผู้วิจัยสามารถใช้ส่วนของการ
อภิปรายผลมาแสดงถึงจุดแข็งของผลการวิจัย หรือลดจุดอ่อนของการวิจัยได้ การอภิปรายผลจะแสดง
ให้เห็นความน่าเชื่อถือหรือความมั่นใจของผลการวิจัย เป็นการน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของ
ผลการวิจัยในบทถัดไป หรือที่จะน าเอาผลการวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติหรือการสร้างนโยบายใหม่ 

ประการส าคัญอีกประการหนึ่งคือ หลักการเขียนข้อเสนอแนะในการเขียนบทสรุปนั้น ต้องเป็น
เนื้อหาสาระที่ได้จากผลการวิจัย มิใช่จากข้อคิดเห็นหรือจากสามัญส านึก เป็นเรื่องใหม่และถ้าเป็นเรื่อง
เก่าต้องชี้ให้เห็นความส าคัญพิเศษที่ค้นพบข้อเสนอแนะต้องสามารถปฏิบัติได้   

 

แบบฝึกหัด 

จงอธิบายหลักการเขียนสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะมีก่ีส่วนอะไรบ้าง แต่ละ
ส่วนประกอบด้วยอะไร อธิบายมาพอสังเขป 

 

เอกสารอ้างอิง 
- 
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องอาจ นัยพัฒน์. (2551). การวิจัยทางการพยาบาล: หลักการและแนวปฏิบัติ. วิธีวิทยาการวิจัยเชิง
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ภาคผนวก 



 

 

รูปแบบและการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ 
  
 

กระดาษที่ใช้พิมพ์   
ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีเส้นบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A 4 หนา 80 แกรม พิมพ์หน้าเดียว 

 
ตัวอักษร  

  1.  พิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์  ตัวอักษรเป็นสีด า คมชัด  
  2.  ลักษณะตัวอักษร (Font) ใช้แบบไทยสารบรรณ (TH-Sarabun-PSK) ตลอดทั้งเล่ม   

2.1  ใช้ขนาด 20 พอยท์ แบบตัวพิมพ์หนา (Bold) ในการพิมพ์ชื่อบท 
2.2  ใช้ขนาด 18 พอยท์ แบบตัวพิมพ์หนา (Bold) ในการพิมพ์หัวข้อใหญ่  
 2.3  ใช้ขนาด 16 พอยท์ แบบตัวพิมพ์หนา (Bold) ในการพิมพ์หัวข้อย่อย 

และชื่อตาราง (ตามความเหมาะสม)  
      2.4  ใช้ขนาด 16 พอยท์ แบบตัวพิมพ์ธรรมดา (Normal) ในการพิมพ์เนื้อหา 

  3.  ตัวเลขให้ใช้แบบเดียวกันตลอดท้ังเล่ม  ห้ามใช้เลขไทยกับข้อความภาษาอังกฤษ 
   
การเว้นริมขอบกระดาษ   
 ให้เว้นริมขอบกระดาษท้ังสี่ด้าน  โดยไม่ต้องตีกรอบหน้า  ดังนี้ 

ขอบบน  เว้น 1.5 นิ้ว ส าหรับหน้าทั่วๆ ไป  
เว้น 2 นิ้ว  ส าหรับหน้าที่ขึ้นบทใหม่และหน้าที่มีหัวข้อ ได้แก่ ค าน า   สารบัญ 
เอกสารอ้างอิง บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ ภาคผนวก เป็นต้น 

ขอบล่าง เว้น 1 นิ้ว   
ขอบซ้าย เว้น 1.5 นิ้ว    
ขอบขวา เว้น 1 นิ้ว   
 

การพิมพเ์ลขหน้า และการล าดับหน้า  
 ให้พิมพ์เลขหน้า (Pagination) ทุกหน้า ยกเว้นเมื่อขึ้นต้นบทใหม่ หรือหน้าที่ก าหนดไว้
โดยเฉพาะ เช่น บทน า สารบัญ ภาคผนวก ฯลฯ ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้าในหน้านั้น แต่ให้นับหน้ารวม
ด้วย รายละเอียดในการพิมพ์เลขหน้าในส่วนต่างๆ มีดังนี้ 
  1.  ส่วนน า (Preliminaries) ให้ล าดับหน้าปริญญานิพนธ์ด้วยตัวอักษร ก ข ค..........
ตามล าดับ (เว้นตัวอักษร ฃ และ ฅ) ให้นับหน้า ก ตั้งแต่หน้าปกใน และนับทุกๆ หน้าต่อไปจนถึงหน้า
สุดท้ายของส่วนน า โดยพิมพ์ล าดับตัวอักษรที่มุมขวาด้านบนของหน้ากระดาษ ให้ห่างจาก
ขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้วและขอบกระดาษดา้นขวา 1 นิ้ว   
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  2.  ส่วนเนื้อหา (Contents) และส่วนประกอบท้ายเรื่อง ให้ล าดับเลขหน้าด้วยเลข อาร
บิค โดยเริ่มตั้งแต่หน้าแรกของบทน าจนจบหน้าสุดท้าย โดยพิมพ์ล าดับเลขหน้าที่มุมขวาด้านบนของ
หน้ากระดาษให้ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้วและขอบกระดาษด้านขวา           1 นิ้ว   
 

การเว้นระยะพิมพ์     
  1.  การย่อหน้า  ให้เว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษร หรือใช้การเว้นวรรคโดยการเคาะ 10-12ครั้ง
จากขอบที่เว้นไว้แล้ว โดยการย่อหน้าต้องให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม 

 2.  การเว้นระหว่างบรรทัด 
 2.1 ระยะพิมพ์ระหว่างบรรทัดใช้ 1 บรรทัด ส่วนระยะระหว่างหัวข้อใหญ่กับหัวข้อย่อย หรือ

ระหว่างหัวข้อกับข้อความที่ตามมา ให้เว้นระยะ 1 บรรทัด  
 2.2 การเว้นระยะบรรทัดระหว่างด้านบนและด้านล่างของตารางหรือภาพ กับเนื้อความ

ปริญญานิพนธ์ กรณีตารางหรือภาพอยู่ในหน้าเดียวกับเนื้อความปริญญานิพนธ์ ให้เว้นระยะ 1 
บรรทัด 
  3.  การเว้นระยะพิมพ์หลังเครื่องหมายต่างๆ 

 3.1 เว้น 1 ตัวอักษรหลังเครื่องหมายจุลภาค ( , ) เครื่องหมายทวิภาค ( : ) และ
เครื่องหมายอัฒภาค  ( ; ) 

 3.2 เว้น 2 ตัวอักษรหลังเครื่องหมายมหัพภาค ( . )  เครื่องหมายปรัศนี ( ? ) และ
เครื่องหมายอัศเจรีย์  ( ! )  ยกเว้น หลังชื่อย่อ ค าย่อ ให้เว้น 1 ตัวอักษร 
   
การพิมพ์ส่วนต่าง ๆ ของปริญญานิพนธ์  
 1.  ส่วนน า     
 1.1  ปก   
   1.1.1  ปกหน้า (Front Cover) ใช้ตัวอักษรสีเหลืองทองแบบปั๊มลงบน                        
เนื้อกระดาษทั้งปก มีรายละเอียดตามล าดับจากบนลงล่าง ดังนี้ 
  1.1.1.1  ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแบบโปร่ง ขนาดสูง 1.5 นิ้ว 
สัดส่วนเหมือนจริง อยู่กึ่งกลางหน้า ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว 
                             1.1.1.2  ชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกลางหน้า 
กระดาษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไว้ใต้ชื่อเรื่องภาษาไทย อักษรตัวแรกห่างจากขอบซ้ายมือ  ไม่
น้อยกว่า 1.5 นิ้ว  และอักษรตัวสุดท้ายอยู่ห่างจากขอบขวามือไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  กรณีที่ชื่อเรื่องมี
ความยาวเกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งค าหรือประโยคลงมาบรรทัดถัดไปตามความเหมาะสม โดยพิมพ์เรียง
ลงมาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับ และไม่ต้องขีดเส้นใต้ชื่อบท 

1.1.1.3 ชื่อและชื่อสกุลผู้ วิจัย ไม่ต้องใส่ค าน าหน้านาม นอกจากมียศ 
ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ ให้ระบุไว้โดยใช้อักษรย่อ ส่วนคุณวุฒิหรือต าแหน่ง             
ไม่ต้องระบุ 
   1.1.1.4 ข้อความ “ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตร” และบรรทัดถัดลงมาพิมพ์ชื่อปริญญา และชื่อสาขาวิชาอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 



147 
 

   1.1.1.5  ชื่อสถาบัน ให้ใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”  
1.1.1.6  ปี พ.ศ. ที่ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  โดยไม่ต้องมีค าว่า พ.ศ.  

น าหน้า 
1.1.1.7  ข้อความ “ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” ห่างจาก

ขอบล่าง 1 นิ้ว 
1.1.2  ปกหลัง (Back Cover) ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใด ๆ 

 1.2 ใบรองปก เป็นกระดาษเปล่า ชนิดและขนาดเดียวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์ปริญญา
นิพนธ์ โดยต้องรองทั้งปกหน้า และปกหลังด้านละหนึ่งแผ่น 
 1.3 ปกใน ใช้รูปแบบเดียวกับปกหน้า แต่ไม่ต้องมีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 1.4 หน้าอนุมัติ   
  1.4.1 ข้อความในหน้าอนุมัติประกอบด้วย หัวข้อปริญญานิพนธ์ เสนอโดย (ชื่อผู้เขียน) 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และ
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์   
  1.4.2 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และคณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์ ให้ระบตุ าแหน่งวิชาการด้วย 

1.5 หน้าประกาศชื่อผู้ให้ทุนช่วยเหลือในการท าปริญญานิพนธ์ 
  กรณีท่ีได้รับทุนสนับสนุนในการท าปริญญานิพนธ์ ให้ประกาศชื่อผู้ให้ทุนช่วยเหลือใน
การท าปริญญานิพนธ์ โดยระบุข้อความ “ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก.............  ปี
การศึกษา........”  ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ   

1.6  หน้าบทคัดย่อ   
   1.6.1 ปริญญานิพนธ์จะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
บทคัดย่อแต่ละส่วนควรมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ 
   1.6.2  ในหน้าแรกของบทคัดย่อ ให้พิมพ์ชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์ ชื่อและชื่อสกุล
ผู้วิจัย  อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ชื่อปริญญา และปีการศึกษาเรียงลงมาตามล าดับ 
   1.6.3  ให้เว้นที่ว่างไว้ 1 บรรทัด แล้วพิมพ์ค าว่า “บทคัดย่อ” หรือ “ABSTRACT” 
ไว้กลางหน้ากระดาษ โดยมีขนาดตัวอักษร 20 พอยท์ แบบตัวพิมพ์ตัวหนา 
    1.6.4  ให้เว้นที่ว่างไว้ 1 บรรทัด  แล้วจึงพิมพ์ข้อความ 
 1.7 หน้ากิตติกรรมประกาศ     
  1.7.1 ปริญญานิพนธ์ภาษาไทยให้พิมพ์ข้อความ “กิตติกรรมประกาศ” ปริญญา
นิพนธ์ภาษาอังกฤษให้พิมพ์ข้อความ “ACKNOWLEDGEMENT” ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจาก
ขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว   
  1.7.2 พิมพ์ชื่อ และชื่อสกุลของผู้ วิจัย ห่างจากบรรทัดสุดท้ายของข้อความ                     
2 บรรทัด อักษรตัวสุดท้ายของชื่อสกุล ให้พิมพ์ชิดขวา 

1.8  หน้าสารบัญ   
1.8.1 พิมพ์ข้อความ “สารบัญ” หรือ “TABLE OF CONTENTS” ไว้กลาง

หน้ากระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว   
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1.8.2 แสดงบัญชีการแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบท โดยระบุเลขที่บทและชื่อบทพร้อม
หน้า ตามท่ีปรากฏในปริญญานิพนธ์ โดยพิมพ์ “หน้า” เป็นบรรทัดแรก ชิดขอบขวา ห่างจากข้อความ 
“สารบัญ” หรือ “TABLE OF CONTENTS” 1 บรรทัด  

1.8.3 เว้น 1 บรรทัด พิมพ์ “บทคัดย่อ”  “ABSTRACT”  “กิตติกรรมประกาศ” 
“สารบัญ” “สารบัญตาราง (ถ้ามี)” “สารบัญภาพ (ถ้ามี)” “บทที่” “เอกสารอ้างอิง” “ภาคผนวก” 
และ “ประวัติย่อของผู้วิจัย” ตามล าดับ ชิดขอบซ้าย 

1.8.4 พิมพ์ชื่อบท อยู่ห่างจากเลขที่บท 2 ตัวอักษร   
1.8.5  พิมพ์หัวข้อย่อยในแต่ละบท โดยเว้นระยะ 7 ตัวอักษร  

 1.9  สารบัญตาราง   
   1.9.1  พิมพ์ข้อความ“สารบัญตาราง” หรือ“LIST OF TABLES” ไว้             
กลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว 
   1.9.2  พิมพ์ข้อความ “ตารางที่” หรือ “Table” ลงมา 1 บรรทัด ให้ห่างจาก
ขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว แล้วพิมพ์ข้อความ “หน้า” หรือ “Page” ในแนวเดียวกันให้ห่างจาก
ขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว 
   1.9.3  แสดงบัญชีตาราง  โดยระบุหมายเลขตาราง ชื่อตาราง และเลขหน้าตามที่
ปรากฏในปริญญานิพนธ์  ให้หมายเลขตารางอยู่ตรงกลางของข้อความ “ตารางที่” หรือ  “Table” 
ข้างบน  เว้นระยะ 2 ตัวอักษร แล้วพิมพ์ชื่อตาราง โดยอักษรสุดท้ายของ                       ชื่อตาราง
ห่างจากเลขหน้า 2 ตัวอักษร     
 1.10 สารบัญภาพ   
    1.10.1 พิมพ์ข้อความ “สารบัญภาพ” หรือ “LIST OF ILLUSTRATIONS” ไว้
กลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบน 2 นิ้ว 
    1.10.2 พิมพ์ข้อความ “ภาพที่” หรือ “Figure” ลงมา 2 บรรทัด  ให้ห่างจาก
ขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว แล้วพิมพ์ข้อความ “หน้า” หรือ “Page” ในแนวเดียวกันให้ห่างจาก
ขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว 
    1.10.3 แสดงบัญชีภาพ โดยระบุหมายเลขภาพ ชื่อภาพ และเลขหน้าตามที่ปรากฏ
ในปริญญานิพนธ์ ให้หมายเลขภาพอยู่ตรงกลางของข้อความ “ภาพที่” หรือ  “Figure” ข้างบน  เว้น
ระยะ 2 ตัวอักษร แล้วพิมพ์ชื่อภาพ โดยอักษรสุดท้ายของชื่อภาพห่างจากเลขหน้า 2 ตัวอักษร              
 1.11  ค าอธิบายสัญลักษณ์ ค าย่อ และอักษรย่อ  

1.11.1 ปริญญานิพนธ์ภาษาไทยให้พิมพ์ข้อความ “สัญลักษณ์” หรือ “ค าย่อ”  
หรือ “อักษรย่อ” หรือ “ศัพท์เทคนิค” ปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้พิมพ์ข้อความ “LIST OF 
SYMBOLS” หรือ “ABBREVIATIONS” หรือ “TECHNICAL VOCABULARY”  แล้วแต่กรณี     
ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบน 2 นิ้ว 
  1.11.2  พิมพ์ข้อความบรรทัดแรกของอารัมภบท  (ถ้ามี)  ห่างจากข้อความในข้อ 
11.1 ลงมา 1 บรรทัด 

1.11.3  แสดงบัญชีสัญลักษณ์ หรือ ค าย่อ หรือ อักษรย่อ พร้อมค าอธิบายโดย
พิมพ์สัญลักษณ์ หรือ ค าย่อ หรือ อักษรย่อ รายการแรกห่างจากข้อความข้างบน 1 บรรทัด 
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หมายเหตุ  กรณีที่รายการในข้อ 1.8 ถึง 1.11 ถ้ามีความยาวเกินหน้ากระดาษเดียว  ให้

พิมพ์ส่วนที่เหลือโดยพิมพ์ค าว่า สารบัญ หรือ สารบัญภาพ หรือ สารบัญตาราง  หรือ ค าอธิบาย
สัญลักษณ์  ค าย่อหรืออักษรย่อ แล้วตามด้วยค าว่า “(ต่อ)” หรือ “(Continued)” หรือ 
“(Cont’d)” ในกรณีนี้จะต้องมีข้อความอย่างน้อย 2 บรรทัด 
 
 2.  ส่วนเนื้อหา   
 2.1  การแบ่งเนื้อหา   
   2.1.1  การแบ่งบท  ควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทๆ โดยทั่วไปปริญญานิพนธ์ที่ใช้วิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มักแบ่งออกเป็น 5 บทคือ บทน า เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปอภิปรายผลตามล าดับ ส่วนปริญญา
นิพนธ์ที่ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มักแบ่งเป็น 5-6 บท ตามความเหมาะสม 
โดยบทที่ 1 เป็นบทน า และบทสุดท้ายเป็นบทสรุป 
   2.1.2 หน้าแรกของแต่ละบท ให้เริ่มต้นด้วยข้อความ “บทที่” หรือ “CHAPTER” 
และตามด้วยเลขก ากับบทโดยวางไว้กึ่งกลางหน้า ถ้าข้อความบทยาวเกิน 1 บรรทัด ให้จัดเป็นรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่วหัวกลับ และแบ่งข้อความแต่ละบรรทัดให้ได้ใจความ 

2.2  ตาราง   
 2.2.1 การน าเสนอตาราง อาจท าได้ 3 วิธี ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง คือ  
    2.2.1.1 น าเสนอตารางต่อจากข้อความที่กล่าวถึงตารางนั้น หากมีเนื้อที่         

ไม่เพียงพอที่จะเสนอตารางในหน้าเดียวกันกับข้อความ ให้พิมพ์ข้อความอ่ืนต่อแล้วจึงเริ่มพิมพ์ตาราง
ในหน้าถัดไป 

2.2.1.2 น าเสนอตารางทั้งหมดไว้ด้วยกันในที่หนึ่งที่ใดตามความเหมาะสม 
2.2.1.3 น าเสนอตารางเป็นตอน ๆ แยกจากข้อความตามความเหมาะสม 

 2.2.2  ขนาดของตาราง ไม่ควรเกินกรอบของหน้าปริญญานิพนธ์ ส าหรับตารางที่มี
ขนาดใหญ่ให้ลดขนาดลงโดยใช้เครื่องถ่ายส าเนาหรือวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้คงความ
ชัดเจนไว้ 

2.2.2.1 ตารางที่มีความกว้างจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้  
ให้พิมพ์ตารางตามแนวนอนของหน้ากระดาษ โดยหมุนส่วนบนของตารางเข้าสันปกหรืออาจย่อส่วนให้
เล็กลงได้ตามความจ าเป็น แต่ไม่ควรเล็กเกินกว่า 15 ตัวอักษรต่อนิ้ว กรณีนี้ให้พิมพ์ตารางแยกจาก
ข้อความอ่ืนของส่วนที่เป็นเนื้อหาปริญญานิพนธ์  การพิมพ์หมายเลขหน้าจะต้องท าอย่างเดียวกับหน้า
อ่ืน ๆ 

2.2.2.2 ตารางที่มีความยาวจนไม่สามารถบรรจุลงในหน้ากระดาษเดียวได้ 
จะต้องพิมพ์ชื่อตารางใหม่ และต้องมีข้อความในตารางอย่างน้อย 2 บรรทัด โดยให้พิมพ์ส่วนที่เหลือใน
หน้าถัดไป โดยพิมพ์ค าว่า “ตารางที่” หรือ “Table” (พร้อมด้วยเลขล าดับที่ของตาราง) ตามด้วยชื่อ
ตาราง และตามด้วยค าว่า “(ต่อ)” หรือ “(Continued)”  หรือ “(Cont’d)”     
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2.2.2.3 ส าหรับตารางที่มีหัวเรื่องควบสดมภ์ (Box head) มากๆ ให้ซอย
ตารางออกได้ 

2.2.2.4 ให้จัดวางตารางตามความเหมาะสมสวยงามของหน้ากระดาษกรณี
ตารางอยู่ในหน้าเดียวกับเนื้อหาปริญญานิพนธ์ให้เว้นระยะบรรทัดระหว่างด้านบนและด้านล่างของ
ตารางกับเนื้อหาปริญญานิพนธ์ 1 บรรทัด   

2.2.3 ค าอธิบายตาราง  ประกอบด้วยหมายเลขตารางและชื่อตาราง  ทั้งนี้ 
2.2.3.1  อาจจะเรียงหมายเลขล าดับตาราง  ตั้งแต่ตารางแรกจนถึง 

ตารางสุดท้ายในปริญญานิพนธ์  หรือ  เรียงหมายเลขล าดับตารางในแต่ละตอน  ออกเป็นตอน ๆ  ไป 
2.2.3.2  ระบุหมายเลขตารางในปริญญานิพนธ์ภาษาไทยว่า “ตารางท่ี 1   

ตารางที่  2...” ตามล าดับ  ส่วนปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้  “Table 1 Table 2…”
ตามล าดับ และให้เว้นระยะ 2 ตัวอักษร  แล้วจึงพิมพ์ชื่อตาราง 

2.2.3.3  ชื่อตารางควรเป็นข้อความที่กะทัดรัดและสื่อความหมายอย่าง 
ชัดเจน ให้ใช้ภาษาเดียวกับภาษาที่ใช้เขียนปริญญานิพนธ์ กรณีชื่อตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัด  ให้
พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่สองตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง หากมีค าอธิบายที่ต้องการบ่งบอก
รายละเอียดให้ชัดเจน ให้น ารายละเอียดไปใส่ไว้ในหมายเหตุท้ายตาราง 

2.2.3.4  พิมพ์ค าอธิบายตารางไว้ด้านบนของตาราง 
2.2.3.5  ตารางที่อ้างอิงจากแหล่งอ่ืน  ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการเขียน  

การอ้างอิงในเนื้อหา 
 2.2.4 การแสดงหน่วยในตาราง สามารถท าได้ 2 วิธี อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

   2.2.4.1 แสดงหน่วยไว้ในวงเล็บและพิมพ์ต่อท้ายหัวข้อตาราง 
   2.2.4.2  พิมพ์แยกบรรทัดหัวข้อตารางโดยให้อยู่ในบรรทัดถัดไปและอยู่ตรง
กลางของหัวข้อตาราง 
  2.3  ภาพ   
   2.3.1  การน าเสนอภาพเช่น แผนภูมิ  แผนที่ ภาพถ่าย ภาพวาด เป็นต้น ให้เลือก
แบบใดแบบหนึ่ง คือ   

2.3.1.1 น าเสนอต่อจากข้อความที่สัมพันธ์กัน หากมีเนื้อที่ไม่เพียงพอ  ที่
จะเสนอภาพไว้ในหน้าเดียวกันกับข้อความ  ให้พิมพ์ข้อความอ่ืนต่อให้หมดหน้ากระดาษ  แล้วจึงเสนอ
ภาพในหน้าถัดไป  หรือ 

2.3.1.2 น าเสนอภาพประกอบทั้งหมดไว้ด้วยกัน ตามความเหมาะสม 
2.3.2  ภาพประกอบที่มีขนาดใหญ่เกินหน้ากระดาษพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ให้ลด

ขนาดภาพลง  ด้วยวิธีการที่เหมาะสม หากวางภาพในกรอบของหน้าปริญญานิพนธ์ตามปกติไม่ได้ ให้
วางภาพตามแนวนอน คือ หันด้านบนของภาพประกอบประชิดขอบซ้ายมือของปริญญานิพนธ์ 
นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  
   2.3.3 ค าอธิบายภาพ  
     2.3.3.1อาจเรียงหมายเลขล าดับภาพ ตั้งแต่ภาพแรกจนถึงภาพสุดท้ายใน
ปริญญานิพนธ์หรือเรียงหลายเลขล าดับภาพในแต่ละตอนเป็นตอน ๆ  ไป โดยระบุหมายเลข ล าดับ
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ภาพในปริญญานิพนธ์ภาษาไทยว่า “ภาพที่ 1 ภาพที่ 2...” ส่วนปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้ 
“Figure 1, Figure 2…” เว้นระยะ 2 ตัวอักษรแล้วพิมพ์ค าอธิบายภาพ 

2.3.3.2 ชื่อภาพควรเป็นข้อความที่กะทัดรัด และสื่อความหมายอย่าง
ชัดเจน 

2.3.3.3 พิมพ์ค าอธิบายภาพไว้กลางหน้ากระดาษใต้ภาพ 
2.3.3.4 ภาพที่อ้างอิงจากแหล่งอ่ืน ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการเขียนการ

อ้างอิงในเนื้อหา 
  2.4  อัญพจน์   

   2.4.1  การคัดลอกข้อความจากแหล่งต่างๆ จะต้องเหมือนของเดิมทุกประการ      
ไม่ควรแทรกข้อความอ่ืนใดลงในอัญพจน์ หากจ าเป็นต้องอธิบายให้พิมพ์ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [  ]  หรือ
ให้เชิงอรรถอธิบาย  หากต้องตัดข้อความบางตอนออกไปให้ใช้จุดสามจุด (...) แทนข้อความที่ไม่
ต้องการคัดลอกนั้น พร้อมทั้งเว้นระยะ 1 ตัวอักษรทั้งก่อนและหลังจุดนั้น ในกรณีที่ 
อัญพจน์นั้น  ไม่ใช่ภาษาเดียวกับปริญญานิพนธ์ให้แปลหรือถอดความไว้ด้วย 

2.4.2 อัญพจน์ที่เป็นร้อยแก้ว 
 2.4.2.1 ส าหรับข้อความที่ยาวไม่เกิน 4 บรรทัด ให้พิมพ์แทรกไว้ในข้อความ

บรรยายโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) ก ากับ 
 2.4.2.2 ส าหรับข้อความที่ยาวเกิน 4 บรรทัด ให้พิมพ์แยกจากข้อความ

บรรยายโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ห่างจากข้อความข้างบน 2 
บรรทัด ย่อหน้าห่างจากขอบซ้าย 4 ตัวอักษรทุกบรรทัด ถ้าข้อความที่คัดลอกมานั้นมีย่อหน้าให้ย่อ
หน้าเข้ามาอีก 4 ตัวอักษร 
     2.4.2.3 ระบุแหล่งที่มา 

  2.4.3  อัญพจน์ที่เป็นบทกวี ค าขวัญ คติพจน์ ค าพังเพย และสุภาษิต 
    2.4.3.1 ถ้ามีความยาวไมเ่กิน 2 บรรทัด  ให้พิมพ์แทรกไว้ในข้อความ   

บรรยายโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“.......”) ก ากับ 
   2.4.3.2 ถ้ามีความยาวเกิน 2 บรรทัด ให้พิมพ์แยกจากข้อความบรรยายโดยไม่
ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“.......”) ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ให้ห่างจากข้อความข้างบน 2 บรรทัด 
   2.4.3.3 วางรูปบทกวี ฯลฯ ตามความเหมาะสม พิมพ์ชื่อผู้แต่งบทกวี  ไว้
ข้างล่างด้านขวามือ ห่างจากอัญพจน์ 1 บรรทัด 
      2.4.3.5  ระบุแหล่งที่มา 
  2.5  เอกสารอ้างอิง   

   2.5.1  พิมพ์ข้อความ “เอกสารอ้างอิง” ส าหรับปริญญานิพนธ์ภาษาไทย หรือ  
“REFERENCES”ส าหรับปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ  ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษ
ด้านบน 2 นิ้ว 

   2.5.2  พิมพ์บรรทัดแรกของรายการแรกห่างจากข้อความข้างบน 2 บรรทัด  ให้
อักษรตัวแรกอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว และอักษรตัวสุดท้ายอยู่ห่างจากขอบกระดาษ
ด้านขวา 1 นิ้ว   บรรทัดต่อๆ ไปของรายการเดียวกัน ให้พิมพ์โดยย่อหน้าเข้าไป 7 ช่วงตัวอักษร   
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   2.5.3  ให้บรรทัดสุดท้ายของหน้าอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านล่างไม่น้อยกว่า   
1 นิ้ว   

   2.5.4  ปริญญานิพนธ์ภาษาไทยให้พิมพ์เอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ  
ส่วนปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้พิมพ์เอกสารอ้างอิงภาษาไทยไว้หลังภาษาอังกฤษ 

   2.5.5  เรียงแต่ละรายการตามล าดับอักษรของค าแรกของแต่ละรายการตาม  
พจนานุกรม 
  2.6 การพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์   

   2.6.1  การพิมพ์ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต  ได้แก่ จุลชีพ  พืช สัตว์   ให้ใช้
ตามประมวลนามศาสตร์สากล (International Code of Nomenclature) คือ ท าให้เด่นชัดแตกต่าง
จากตัวอักษรหรือข้อความอ่ืน ๆ โดย ขีดเส้นใต้ หรือ พิมพ์ด้วยตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นไปตามการ
ตั้งชื่อระบบทวินาม (Binominal Nomenclature)  คือประกอบด้วยค า 2 ค า โดยค าแรกเป็นชื่อ 
Genus (Generic name)  ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ ค าหลังเป็น Species  โดยพิมพ์ห่างจากค าแรก 
1 ช่วงตัวอักษรและขึ้นต้นด้วยอักษรตัวเล็ก ทั้งนี้อาจตามด้วยชื่อสกุลของบุคคลแรกท่ีก าหนดชื่อนั้น 
ตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังตัวอย่าง   

ก. จุลชีพ  เช่น Escherichia  coli หรือ Escherichia  coli  
ข. พืช เช่น Oryza  sativa L.  หรือ Oryza  sativa L. 
ค. สัตว์ เช่น Crassostrea  commercialis  Iredal and Routhly  หรือ  
         Crassostrea  commercialis  Iredal and Routhly 

2.6.2 การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ จะใช้ชื่อเต็มตามข้อ 2.6.1 เฉพาะเมื่อ 
กล่าวถึงครั้งแรกเท่านั้น การเขียนชื่อในครั้งต่อๆ ไปให้ใช้ชื่อ Genus เป็นตัวย่อโดยใช้อักษรตัวพิมพ์
ใหญ่ ส่วนชื่อ Species ให้ใช้ชื่อเต็มตามเดิม และไม่ต้องมีชื่อบุคคลต่อท้าย ดังตัวอย่าง 

  ครั้งแรกเขยีน  Escherichia coli ครั้งต่อๆ  ไปเขียน  E. coli 
  ครั้งแรกเขียน  Oryza sativa L. ครั้งต่อๆ  ไปเขียน O. sativa 
  ครั้งแรกเขียน  Lycosa pseudoannulata Rosenber and Strandr  

ครั้งต่อ ๆ  ไปเขียน  L. pseudoannulata 
  2.7   การพิมพ์ค าภาษาต่างประเทศ   

       ปริญญานิพนธ์ภาษาไทย  ไม่ควรพิมพ์ค าภาษาต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
เนื้อหา หากจ าเป็นต้องใช้ค าภาษาต่างประเทศ มีหลักในการปฏิบัติดังนี้ 
      2.7.1 ถ้าค าภาษาต่างประเทศนั้นมีอยู่แล้วในภาษาไทย เช่น “คอมพิวเตอร์” ให้
พิมพ์ค าภาษาไทย ไม่ควรพิมพ์ว่า “Computer” หรือ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ไม่ควรพิมพ์ค าว่า 
“Information Technology” เป็นต้น   

            2.7.2 กรณีที่ค าภาษาต่างประเทศนั้น ๆ ยังไม่มีค าที่ใช้ในภาษาไทย ให้ใช้ค า
ภาษาไทยในลักษณะทับศัพท์ตามหลักการเทียบพยัญชนะและสระที่ก าหนดโดยราชบัณฑิตยสถาน แล้ว
วงเล็บค าภาษาต่างประเทศก ากับไว้ เช่น เว็บไซท์ (Web Site) เป็นต้น ทั้งนี้ให้วงเล็บในการกล่าวถึง
ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น การกล่าวถึงในครั้งต่อ ๆ ไป ให้ใช้ค าภาษาไทยโดยไม่ต้องวงเล็บค า
ภาษาต่างประเทศนั้นๆ   
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  2.7.3  การพิมพ์ค าในวงเล็บ ควรใช้ตัวอักษรให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอด           
ทั้งเล่ม  โดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ 
   2.7.3.1 พิมพ์ด้วยตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะ เช่น เว็บไซท์ (web site)  
   2.7.3.2 พิมพ์ตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของค าแรก เช่น เว็บไซท์ (Web 
site) 
   2.7.3.3 พิมพ์อักษรตัวแรกของทุกค าด้วยตัวใหญ่ เช่น เว็บไซท์ (Web Site) 
เป็นต้น 
 
 3. ภาคผนวก 

3.1  พิมพ์ข้อความ “ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข...” ส าหรับปริญญานิพนธ์ภาษาไทย 
หรือ “APPENDIX A  APPENDIX B…” ส าหรับปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษไว้กลางหน้ากระดาษ 

3.2 พิมพ์ชื่อเรื่องของภาคผนวกห่างจากข้อความข้างบนลงไป 2 บรรทัด  
3.3 หากภาคผนวก แบ่งเป็นหลายเรื่องย่อยหรือหลายตอน ให้พิมพ์ค าว่าภาคผนวก 

พร้อมตัวอักษรก ากับ และชื่อเรื่องไว้กลางหน้ากระดาษ แล้วพิมพ์ข้อความโดยแยกเป็นเรื่อง หรือ ตอน 
ในลักษณะเดียวกับข้อ  3.2 

3.4  ส าหรับจดหมาย  แบบสอบถาม  แบบตรวจสอบ  แบบส ารวจ  ฯลฯ  ที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล หากมีขนาดใหญ่กว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์ปริญญานิพนธ์ ให้ลดขนาดลงโดยการถ่าย
ส าเนาเอกสาร  หรือพิมพ์ใหม่ในกระดาษที่ใช้พิมพ์ปริญญานิพนธ์ 

3.5  ภาคผนวกท่ีเป็นอภิธานศัพท์ (Glossary) หากไม่ได้น าเสนอไว้ในบทน าให้เรียงศัพท์
ตามล าดับอักษร โดยพิมพ์อักษรตัวแรกของศัพท์แต่ละค าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว  เว้น
ระยะ 2 ตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ค าอธิบาย หากค าอธิบายศัพท์ยาวเกินหนึ่งบรรทัด  ให้พิมพ์บรรทัด
ต่อไปโดยย่อหน้าเข้าไป 7 ช่วงตัวอักษร 

     3.6  หากมีภาคผนวกหลายรายการ ก่อนถึงหน้าแสดงภาคผนวกแต่ละรายการ ให้พิมพ์
ข้อความ “ภาคผนวก” หรือ “Appendices” ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษก่อนหน้านั้นเป็นแผ่นน า  
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