
การวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
MPP 5503

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา โชติพทิยานนท์



ความหมายของการวิจัย

การวิจัย “research”ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2525 หมายถึง “การคน้คว้าเพื่อหาข้อมูลอยา่งถี่ถว้นตามหลักวิชา”

•หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติ การค้นคว้าหาความรู้ ใหม่อย่างมีระบบ ระเบียบ และมี
จุดมุ่งหมายที่แน่นอน เพ่ือ ให้ได้ความรู้ที่เช่ือถือได้มีเหตุมีผลเป็นไปตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์

•หมายถึง กระบวนการ ค้นหาแล้วค้นหาอีก หาจนกระทั่งมั่นใจได้ว่าได้
ข้อเท็จจริงในเร่ืองนั้น จนถี่ถ้วน รวมถึงวิธีแก้ปัญหาที่มีระบบแบบแผน
เช่ือถือได้ เพื่อให้เกดิความรูท้ี่เช่ือถือได้
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ความหมายของการวิจัย

◦ การวิจัย เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและบุคคลทั่วไปว่า
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการน าไปใช้ด าเนินการแสวงหาข้อมูลหรือ
องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นย า มีความน่าเช่ือถือ และสามารถน า
ผลงานการวิจัยที่ได้รับไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้อย่างสอดคล้องถูกต้อง
อย่างแท้จรงิ

◦ การวิจัยเป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้จากปัญหาที่ชัดเจนอย่างมี
ระบบ โดยมีการทดสอบสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล 
ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในเร่ืองนั้น ๆ เพื่อน าไปพยากรณ์หรือสังเกต
การเปลี่ยนแปลง เมื่อควบคุมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คงที่

◦ ในทางรัฐประศาสนศาสตร์เช่ือว่า การวิจัย เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ

3



4

เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger) ให้ความหมายว่า "เป็นการใช้ข้อมูลในการตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของปรากฎการณ์ ธรรมชาติ โดยมีการควบคุมอย่างเป็นระบบสม่ าเสมอในที่ประชุม 
Pan Pacific Science Congress ค.ศ.1961 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แยกความหมายของ 
RESEARCH ไว้ดังนี้

R - Recruitment and Relationships การฝึกคนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้มี
ความรู้และปฏิบัตงิานร่วมกัน ติดตอ่สัมพันธแ์ละประสานงานกัน

E - Education and Efficiency ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้และสมรรถภาพสูง
ในการวิจัย

S - Science and Stimulation การวิจัยเป็นศาสตร์ ที่ต้องแสวงหาความรู้ความจริง 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผู้วิจัยจะต้องมีความคิดริเริ่ม และมีความ
กระตือรือร้นที่จะศึกษาวิจัย

E - Evaluation and Environment ผู้วิจัยจะต้องรู้จักการประเมินผลงานวิจัยว่ามี
ประโยชน์มีสาระเหมาะสมที่จะท าต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
ในการวิจัย
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A - Aim and Attitude  มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอนและมีเจตคติที่ดี
ต่อผลของการวจิัย

R - Result ผลของการวิจัยที่ได้มาจะเป็นทางบวกหรือลบก็ตาม จะต้องยอมรับ
ผลของการวิจัยนัน้ เพราะเป็นผลที่ได้มาจากการคน้คว้าอย่างระบบและเช่ือถือได้

C - Curiosity  ผู้วิจัยจะตอ้งมีความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวาย
ในงานวิจัยอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าความอยากรูน้ั้นจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม

H - Horizon  เมื่อผลการวิจัยปรากฏขึ้นแล้ว ย่อมท าให้ทราบและเข้าใจในปัญหา
เหล่านั้นได้ เหมือนกับเกิดแสงสว่างขึ้น แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้อง
ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะพบแสงสว่าง ซึ่งก็คือผลของการวิจัยจะต้องก่อให้เกิด
สันติสุขแก่สังคม



จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย
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จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย

1. เพื่อใช้ในการท านาย ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้พยากรณ์หรือท านาย
เหตุการณ์ในอนาคตได้ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มอย่างไร ทั้งนี้ก็เพ่ือจะได้
เตรียมตัวรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น การวิจัยเร่ืองการส ารวจอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
สามารถน าผลมาท านายได้ว่า แนวโน้มของอัตราค่าจ้างในอนาคตจะเป็นอย่างไร และ
ยังสามารถท านายสภาพเศรษฐกจิของประเทศในอนาคตได้อีกด้วย

2. เพื่อใช้ในการอธิบาย จุดมุ่งหมายของการวิจัยข้อนี้ก็เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้อธิบาย
ปัญหาหรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่ทราบสาเหตุว่า สิ่งใดเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผล
หรือสิ่งใดเป็นผลที่ท าให้เกิดสาเหตุนั้น ๆ เช่น การวิจัยหาสาเหตุที่ท าให้บุคลากร
ลาออกจากองค์การ ผลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถน ามาอธิบายได้ว่า มีอะไรบ้างที่
เป็นสาเหตุที่ท าให้บุคลากรลาออก
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จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย

3. เพื่อใช้ในการบรรยาย เป็นการมุ่งน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้บรรยายสภาพและลักษณะ
ของปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีสภาพและลักษณะอย่างไร เช่น การวิจัยเพ่ือการส ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรในองค์การต่อจัดสวัสดิการต่างๆ การวิจัยในลักษณะนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน า
ผลที่ได้จากการวิจัยมาบรรยายความพงึพอใจและสภาพของการจัดสวัสดิการ 

4. เพื่อใช้ในการควบคุม จุดมุ่งหมายการวิจัยประการนี้ก็เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยไปวางแผน
หรือ ก าหนดวิธีการในการควบคุมสิ่งต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การวิจัยหาสาเหตุที่ท า
ให้บุคลากรลาออกจากองค์การ เม่ือพบสาเหตุก็สามารถหาทางควบคุมหรือป้องกันได้

5. เพื่อใช้ในการพัฒนา ผลการวิจัยอาจน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้ เช่น การพัฒนา
บุคคล พัฒนาระบบการท างาน ฯลฯ



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

oเพื่อการแก้ปัญหา (Problem solving research) เนื่องจากมีปัญหาต่างๆ 
เกิดขึ้นมากมายในสังคม การท าวิจัยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น

oเพื่อสร้างทฤษฎี (Theory developing research) เพื่อสร้างทฤษฎีใหม่ๆ 
ไปใช้ในการอ้างอิง อธบิาย ท านาย และควบคุมปรากฎการณ์ต่างๆ

oเพื่อพิสูจน์ทฤษฎี (Theory testing research) เพื่อใช้ตรวจสอบว่าข้อ
ค้นพบที่เกิดขึ้นจากการวิจัยยังคงถูกต้องหรือไม่เมื่อปารกฎการณ์ต่างๆ มี
การเปลี่ยนแปลง
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ความส าคัญของการวิจัย

oเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการ ท าให้มีความรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม นอกจากนั้น ยังทราบถึงเทคนิค
และทฤษฎีใหม่ที่ได้จากการศึกษา

oเป็นประโยชน์แก่ผู้น าชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพต่างๆ เช่น   นักบริหาร 
ครูอาจารย ์กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และผู้บรหิารงานในภาครัฐ 

oเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป  ก่อให้เกิดความเข้าใจในพลวัต (Dynamic) และ
ศักยภาพของกจิกรรมบางอย่างของมนุษย์
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แนวคิดพื้นฐานการวิจัย

หมายถึง ปรัชญาหรือความเช่ืออันเป็นพื้นฐานของการวิจัย  ปรัชญาหรือความเช่ือ
ดังกล่าวอาจแยกกล่าวได้เป็น 2 แนวทาง คือ 

◦แนวคิดปฏิฐานนิยม  (Positivism)

◦ แนวคิดปรากฎการณ์นิยม (Phenomenolism)
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แนวคิดปฏฐิานนิยม (Positivism)

เป็นแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย โดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์หรือ การวิจัยเชิง
ปริมาณ ผู้เสนอแนวคิดนีคื้อ ออกุส  กองต์ (Augyste Comte) สาระส าคัญ
ของปฏิฐานนยิมมีดังต่อไปนี้

➢ปรากฎการณ์ต่างๆ สามารถอธิบายได้ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ใน
ธรรมชาตินั่นเอง

➢มนุษย์สามารถรับรู้ปรากฎการณ์ต่างๆ ได้โดยผ่านประสาทสัมผัส ผลของ
การรับรู้ เรียกวา่ ประสบการณ ์
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แนวคิดปฏฐิานนิยม (Positivism)

ความรู้ที่เช่ือถือได้ คือ ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ หมายความว่า สามารถรับรู้ได้ด้วย
ประสาทสัมผัสต่างๆ  

➢ สิ่งที่เป็นจริงก็คือ สิ่งซึ่งทุกคนรับรู้ร่วมกันและเหมือนกัน  

เรียกว่า ความจริงวัตถุวิสัย (objectivity ) 

เป็นสิ่งที่มีพ้ืนฐานอยู่บนข้อเท็จจริง เง่ือนไขที่เป็นความจริง โดยไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจ เป็นรูปธรรม ไม่ล าเอียง 
ไม่อคติสามารถนับ/ชั่ง/ตวง/วัดได้ มีจ านวน/ปริมาณแน่นอน เม่ือให้คนใดคนหนึ่งหรือทุก ๆคนให้ความ
คิดเห็นก็จะไม่แตกต่างกัน เช่น หินก้อนหนึ่ง ถามใครว่ามันคืออะไร? ทุกคนก็ตอบได้ค าตอบเดยีวกันว่าหนิ

➢สิ่งที่รับรู้ได้เฉพาะตัวคนใดคนหนึ่ง เรียกวา่ ความจริงอัตวิสัย (subjectivity)

เป็นทัศนะที่มีความเช่ือว่า การมีอยู่ หรือ ความจริงของสิ่งๆหนึ่งอยู่กับตัวเราเองเป็นคนตัดสิน เช่น คุณได้
กล่ินน้ าหอมย่ีห้อนี้แล้วหอม แต่ในคนอ่ืนเม่ือได้กล่ินแล้วเหม็นก็ได้
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แนวคิดปฏฐิานนิยม (Positivism)
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แนวคิดปรากฎการณ์นิยม (Phenomenolism)

oผู้ริเริ่ม นักปรัชญาชาวออสเตรยีช่ือ ฮุสเชอรล์ (Husserl) 

oเช่ือว่า มนุษยแ์ต่ละคนมีจติส านกึ ซึ่งเป็นตัวกระบวนการแห่งความรู้สกึนกึคิด 
และเป็นตัวก าหนดความหมายของประสบการณข์องแต่ละคน 

oมนุษยค์วรจะเช่ือสิ่งต่างๆ จากการพิจารณาความหมายจากการมี
ประสบการณต์รง ต่อปรากฎการณ์แตล่ะอยา่งนั้น
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แนวคิดปรากฎการณ์นิยม (Phenomenolism)
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กลุ่มคัดค้านปฏิฐานนิยม (Anti-Positivism)

ชาติพันธุ์วิทยา (Ethnomethodology)

oผู้เสนอแนวคดิ การ์ฟิงเกล (Garfinkel) 

oสนใจศึกษาว่ามนุษย์ให้ความหมายต่อโลกแห่งชีวิตประจ าวันของตนอย่างไร มี
ความเช่ืออย่างไรและปฏิบัติตอ่กันและกันอยา่งไร 

oวิธีหาความรูต้ามแนวคิดชาติพันธุว์ิทยานี้มช่ืีอเรียกว่า “วิธีการชาติพันธุ์-วรรณนา”  
นักมานุษยวิทยาใช้ในการศึกษาวัฒนธรรมต่างๆ ของชนกลุ่มน้อยและวัฒนธรรมของคนในสังคม
เมือง  
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กลุ่มคัดค้านปฏิฐานนิยม (Anti-Positivism)

สัญลักษณ์ปฏิสัมพันธ์นิยม (Symbolic Interactionism)

o ได้รับอิทธพิลจากผลงานของ ยอร์ช เอช. มีด (George H. Mead)

o ความเช่ือพืน้ฐานของแนวคดินี้อาจสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้
1. มนุษย์อาศัยอยู่ในโลก 2 โลก  “โลกแห่งธรรมชาติ”ท าให้มนุษย์ตกอยู่ใต้กฎเกณฑ์

แห่งธรรมชาติ กับ “โลกแห่งสังคม” เป็นโลกแห่งสัญลักษณ์ เช่น ภาษา นักสัญลักษณ์
ปฏิสัมพันธน์ิยมจึงเนน้ความสนใจของการศึกษาวิจัยไปที่ความรู้สึกของแต่ละบุคคล ซึ่ง
เกิดจากการตีความหมายของสัญลักษณ ์ ในการติดต่อส่ือสาร
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กลุ่มคัดค้านปฏิฐานนิยม (Anti-Positivism)

สัญลักษณ์ปฏิสัมพันธ์นิยม (Symbolic Interactionism)

oพื้นฐานของแนวคิดนีอ้าจสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้
2. กระบวนการให้ความหมายและตีความหมายแก่สิ่งต่างๆ โดยผ่านสัญลักษณ์ เป็น

กระบวนการที่ด าเนนิไปอยา่งต่อเน่ือง

3. กระบวนการให้ความหมายและตีความหมายเกิดขึน้ในบริบทของสังคม บุคคลแต่
ละคนปรับพฤติกรรมของตนเองต่อบุคคลอ่ืน  นักปฏิสัมพันธ์นิยมพุ่งความสนใจไปที่
ธรรมชาติของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง และ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
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กลุ่มคัดค้านปฏิฐานนิยม (Anti-Positivism)

อัตถิภาวะนิยม (Existentialism) 

◦ ผู้ริเริ่มคือนักปรัชญาชาวเดนมารก์ช่ือ เคอรเกการ์ด (Kierkegard)

◦ สิ่งที่ส าคัญท่ีสุดของมนุษย์แต่ละคนก็คือ การมีชีวิตอยู่ของตัวเอง  ความจริง
ของคนแต่ละคนจึงเป็นความจริงที่ตนรับรู้โดยเฉพาะ และแปลความหมาย
ตามพื้นฐานแห่งประสบการณ์และความเช่ือของตน

◦ ความจริงซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม ยังไม่ใช่
ความจริงที่แท้จริงส าหรับมนุษย์ แต่ความจริงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นต่อเม่ือ
บุคคลแต่ละคนน าตัวเข้าไปผูกพันกับกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 
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วิวัฒนาการแสวงหาความรู้



วัฏจักรการค้นหาความรู้ทางสังคมศาสตร์
(Generalized Wheel of Social Science)

วิธีการอุปนัย
(INDUCTION)

วิธีการนรินัย
(DEDUCTION SCIENCE)

ทฤษฎี
(Theories)

การสังเกต
(Observations)

สมมตฐิาน
(Hypotheses)ข้อสรุปทั่วไป

(Generalizations)

22



23

การให้เหตุผล



วิธีการนิรนัย (Deduction)
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วิธีการนิรนัย (Deduction)

➢อาศัยหลักฐานจากความรู้เดิม

➢เริ่มต้นจากข้ออ้างซึ่ ง มีลักษณะทั่วไป (universal)ไปสู่
ข้อสรุปซึ่งมีลักษณะเฉพาะ (particular)

➢ความน่ า เชื่ อ ถือของข้อสรุปอยู่ ในขั้ นความแน่นอน 
(certainty)

➢ไม่ให้ความรู้ใหม่ 

25



วิธีการนิรนัย ประกอบด้วย

26



27

วิธีการนิรนัย / อนุมาน
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วิธีการนิรนัย (Deduction)
การใชเ้หตุผลจากบนลงล่าง (Top down reasoning)

ทฤษฎี
(Theory)

สร้างสมมตฐิานส าหรับทดสอบ
(Hypothesis To Test)

สังเกตเพื่อยนืยันสมมติฐาน
(Observations to address the hypothesis)

ทดสอบสมมติฐานด้วยข้อมูลเฉพาะ
(Test the hypothesis with specific data)

ยนืยัน/ปฏิเสธสมมติฐาน
(Confirm/or disconfirm the original hypothesis)
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วิธีการนิรนัย หรือ อนุมาน
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วิธีการนิรนัย หรือ อนุมาน
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วิธีการอุปนัย / อุปมาน (Induction)



วิธีการอุปนัย / อุปมาน (Induction)

➢อาศัยหลักฐานจากประสบการณ์

➢เริ่มต้นจากข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ (particular) ไปสู่ข้อสรุปซึ่งมี
ลักษณะทั่วไป (universal)

➢ความน่าเชื่อถือของข้อสรุปอยู่ในระดับ ความน่าจะเป็น (probability)

➢มีความรู้ใหม่เกิดขึ้น 
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วิธีการอุปนัย / อุปมาน (Induction)



34

วิธีการอุปนัย (Induction)

การใช้เหตุผลจากล่างขึ้นบน (Form of reasoning – bottom up)

ก าหนดเกณฑ์การสังเกต
(Observations Measures)

สร้างรูปแบบ
(Identifying Patterns)

สร้างสมมตฐิานชั่วคราวหรือข้อเสนอเชิงทฤษฎี
(Tentative Hypothesis or proposition)

ทฤษฎี
(Theory)
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วิธีการอุปนัย / อุปมาน (Induction)



36

สรุปแนวคิดวิธีการแสวงหาความรู้



37

พัฒนาการแนวคิดวิธีการแสวงหาความรู้
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วิธีการทางวิทยาศาสตร์



39

สรุปแนวคิดในการท าวิจัย



ลักษณะของการวิจัย
รัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์
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พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์ คือ 

ศาสตร์หรือสาขาวิชาหรือองค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ

การบริหารรัฐกิจ คือ 

กิจกรรมบริการสาธารณะ หรือกระบวนการ

บริหารราชการองค์การภาครัฐ
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พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์

➢พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ยุคเริ่มต้นถึงสงครามโลกครั้งที่  2 
ความรู้ว่าด้วยการบริหารรัฐกิจก่อนการก่อตั้งรัฐประศาสนศาสตร์ เป็น
สาขาย่อยของรัฐศาสตร์ มองว่าการเมืองกับการบริหารต้องแยกออก
จากกัน 

➢พัฒนาการรัฐประศาสตร์ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2- 1970 โดยรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สนใจเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ การเมืองและค่านิยมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ศาสตร์
การบริหารและทฤษฎีองค์การ
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พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์

➢พัฒนาการรัฐประศาสตร์ยุคคริสต์ศักราช 1970 -1990 สนใจรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ สนใจวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
เศรษฐกจิการเมือง ทฤษฎอีงค์การที่อาศัยหลักมนุษย์นิยม

➢พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ยุคคริสต์ศักราช 1990 ถึง ปัจจุบัน 
เทคโนโลยีวิทยาการทันสมัยมากขึ้น มีการค้าเสรี โลกาภิวัตน์ เน้น
เครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อย เป็นแนวคิดระดับโลกซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อระดับท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับผู้บริโภคหรือผู้รับบริการส าคัญที่สุด
จงึเกดิการปฏิรูประบบราชการ (Reinventing Government)
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แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคบุกเบิก

➢กรีกโบราณ :ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมบทบาทของผู้บริหาร การ
วางแผน

➢โรมันโบราณ : จัดระบบเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร ภาวะผู้น า การประสานงาน และการ
ควบคุม

➢สมัยกลาง : การปรับปรุงการคลัง การควบคุมเจ้าหน้าที่ ระบบการรายงาน

➢ช่วงปี (ค.ศ. 1550-1700) : เกิดกลุ่มนักวิชาชีพทางการบริหารกลุ่มแรก คือ
กลุ่มคาเมรอลลิสต์ เป็นกลุ่มนักบริหารชาวเยอรมันและออสเตรีย เชื่อว่า “ชีวิต
ที่ดีนั้นจะบรรลุได้จะต้องมีการบริหารที่ดีด้วย” มีการสร้างหลักสูตรอบรมการ
บริหารอย่างจริงจัง
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แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคบุกเบิก

➢สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1776-1886) :เริ่มตั้งประเทศในรูปแบบสหพันธรัฐ เน้น
การกระจายอ านาจ มนีักวิชาการที่ส าคัญ ได้แก่

➢อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน ต้องการให้รัฐบาลเข้มแข็ง เน้นความเป็นวิชาชีพของการ
บริหาร

➢โทมัส เจฟเฟอร์สัน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการปกครองแบบมีส่วน
ร่วม

➢อเล็กซิส เดอ ท็อกเกอร์วิล เห็นว่าการบริหารเป็นศาสตร์ แต่ผู้บริหารยังไม่สามารถ
สอนการบริหารแก่คนอ่ืนในฐานะที่เป็นศาสตร์ได้
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แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคบุกเบิก

➢ค.ศ. 1887 จุดเริ่มต้นของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

➢วู้ดโรว์ วิลสัน เขียนบทความชื่อ The Study of Administration

➢เน้นการแยกการบริหารออกจากการเมือง มีอิทธิพลต่อความคิดของ 
นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในสมัยต่อมา อาทิ แฟรงค์ เจ กู๊ดนาว และ 
ลโีอนาร์ด ดี ไวท์
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แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคคลาสสิก

➢ทฤษฎีระบบราชการ

➢ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์

➢ทฤษฎีการบริหารเชิงกระบวนการ
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ทฤษฎีระบบราชการ(bureaucracy) ของ Max Weber

➢ระบบราชการ อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

1. Bureaucracy ในฐานะที่เป็นสถาบันทางสังคม (social institute) สถาบันหนึ่ง นั่นคือ เป็นสถาบันการบริหาร 
การปกครองของรัฐ ถือเป็นสถาบันหนึ่งของกระบวนการในการปกครองประเทศ เป็นสถาบันที่มีหน้าที่ ต้อง
ปกป้อง ดูแล รักษาผลประโยชน์บ้านเมือง อีกแห่งหนึ่ง ต้องการอิสระในการท างาน เป็นสถาบันที่มั่นคง ยากต่อ
การเปลี่ยนแปลง แกไ้ข

2. Bureaucracy ในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดองค์การ (a form of organization) เป็นระบบการบริหาร 
หรือระบบการท างานระบบหนึ่ง มีโครงสร้างแบบที่เรียกว่า “Weberian Bureaucracy” เป็นสิ่งที่สามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหต้ามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ

Max Weber ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดองค์การแบบ ระบบราชการ หรือ 
Bureaucracy ขึ้นมา
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ทฤษฎีระบบราชการระบบราชการ 
ประกอบด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ 7 ประการ

➢1. หลักล าดับขั้น (hierachy)

➢2. หลักความรับผิดชอบ (responsibility)

➢3. หลักแห่งความสมเหตุสมผล (rationality)

➢4. การมุ่งสู่ผลส าเร็จ (achievement orientation)

➢5.หลักการท า ให้ เกิ ดความแตกต่ า งหรือความช านาญเฉพาะด้ าน 
(differentiation, specialization)

➢6. หลักระเบียบวินัย (discipline)

➢7. ความเป็นวิชาชีพ (professionalization)
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ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์

➢แนวคิดและทฤษฎี Frederick Winslow Taylor (1856) ได้ชื่อว่าเป็นบิดา
แห่งการจัดการตามหลักวทิยาศาสตร์ (Principle of Scientific Management)

➢โดยสิ่งส าคัญที่สุด คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วยการคิดค้นการท างานตามหลัก การสร้าง
หลักการบริหารต้องท าอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยเทคนิคหรือวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คือ กฎระเบียบ 
วิธีการในท างาน มาตรฐานการท างานที่องค์การจะน ามาใช้ต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์เชิงประจักษ์เสียก่อน 
โดยมีการสังเกต จับเวลา จดบันทึกวิเคราะห์วิจัยมาแล้วอย่างดีว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้ว สามารถน ามาใช้ใน
การท างานนั้นๆ ได้อยา่งด ี

➢ซึ่งแนวคิดตามหลักวิทยาศาสตร์มาจากจัดการโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย
เปรียบเทียบคนงานแต่ละคนเสมือนเคร่ืองจักร ที่สามารถปรับปรุงเพ่ือเพิ่มผลผลิต และมีประสิทธิภาพของการ
ท างานสูงสุด โดยมีหลักการส าคัญ คือการสร้างหลักการท างานที่เป็นวิทยาศาสตร์ โดยใช้หลัก Time and 
Motion Study ศึกษาเวลาและการเคล่ือนไหว 
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ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย 3 หลักการ 

➢1.การแบ่งงาน (Division of Labors)

➢2.การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierachy)

➢3.การจ่ายค่าจ้างเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) แนวทางที่ดีที่สุดคือประสิทธิภาพของ
การท างานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึน้อยูก่ับ

➢เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection) การคัดเลือกคนจะต้องมีการน าเอากฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
มาช่วยในการคัดเลือก เพ่ือใหไ้ด้คนงานที่มี ทักษะ ความรู ้ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน

➢ฝึกอบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) จะต้องมีการพัฒนาคนงานโดยการสอนวิธีการท างานให้ถูกต้องตาม
หลักวทิยาศาสตร์เพ่ือที่จะขจัดวธิีการท างานตามหลักความเคยชนิใหห้มดไป

➢หาสิ่งจูงใจให้เกิดก าลังใจในการท างาน (Motivation) ต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับคนงาน อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพการผลติของโรงงาน
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ทฤษฎีการบริหารเชิงกระบวนการ

➢แนวคดิและทฤษฎีของ เฮนรี่ (อองร)ี ฟาโยล (Henri Fayol)

โดยสิ่งส าคัญที่สุดของการบริหารจัดการเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมายนั้น มีองค์ประกอบ
ด้วยกัน 5  ปัจจัย เรียกวา่ POCCC  มดีังนี้

oการวางแผน (Planning)

oการจัดองค์การ (Organizing)

oการบังคับบัญชาหรือการสั่งการ (Commanding)

oการประสานงาน (Coordinating)

oการควบคุม (Controlling)
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ทฤษฎีการบริหารเชิงกระบวนการ

➢แนวคดิและทฤษฎีของ ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) โดยเสนอแนวคิด 
ภาระหน้าที่ที่ส าคัญของนักบริหาร POSDCoRB 7 ประการ มีดังนี้
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หลัก POSDCoRB
o P- Planning การวางแผนงานและโครงการต่างๆ ไวล้ว่งหน้า 

oO-Organizing การจัดองค์การ ได้แก่ การแบ่งงาน การก าหนดส่วนงาน โครงสร้างขององค์การ การก าหนด
ต าแหน่งงานอ านาจหน้าที่

oS-Staffing การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์การ นับตั้งแต่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การคัดเลือก 
การบรรจุแต่งตั้งบุคคล การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง เงินเดือน การโยกย้าย การพัฒนาบุคคลในองค์การ
เร่ือยไปจนกระทั่งการให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง

oD-Directing การอ านวยงาน ได้แก่การท าหน้าที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ การออกค าสั่ง มอบหมาย
ภารกิจการงานไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หลังจากนั้นต้องใช้ภาวะของการเป็นผู้น าในการกระตุ้นจูงใจคนให้
ยอมรับในผู้บริหาร

oCo-Coordinating การประสานงาน ได้แก่ การท าหน้าที่ในการประสานกิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการแบ่งแยก
ออกไปเป็นส่วนงานย่อยๆ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถท างานประสานสอดคล้องกัน และมุ่งไปสู่เป้าหมาย
เดยีวกัน

oR- Reporting การรายงาน ได้แก่การท าหน้าที่ในการรับฟังรายงานผลการฏิบัติงานของบุคคลและหน่วยงาน
ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รายงานมา การรายงานถือเป็นมาตราการในการตรวจสอบและควบคุมงานดว้ย

oB- Budgeting การงบประมาณ ได้แก่ หน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ การจัดท าบัญชีการใช้จ่ายเงิน
และการตรวจสอบควบคุมด้านการเงนิ การบัญชีของหน่วยงานนั่นเอง



ธรรมชาติของการวิจัย (Nature of Research)

ธรรมชาติของการวจิัยวา่ มีลักษณะใหญ่ ๆ 4 ประการ คือ 

(1) มีหลักฐานยืนยัน (evidence) โดยอาจเป็นหลักฐานเชิงทฤษฎีหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ (empirical)
จากการสัมภาษณ ์แบบสังเกตแบบสอบถาม 

(2) มีความตรง (Validity) ประกอบด้วย ความตรงภายใน ( Internal Validity) คือ ความตรงของผลสรุป
และการตีความหมายของข้อมูลกระบวนการที่ถูกต้อง และ ความตรงภายนอก (external validity) 
เป็นความตรงจาการอา้งองิผลการวิจัยไปสู่ประชากรเป้าหมาย

(3) มีความเชื่อถอืได้ (reliability) หมายถึง การวจิัยนั้นต้องสามารถตรวจซ้ าได้ (replicable) โดยนักวิจัย
คนอ่ืนๆ ในทุกขั้นตอน ภายใต้สภาพเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ผลการวิจัยควรให้ผลตรงกันหรือ
ใกล้เคียงกัน

(4) มีกระบวนการที่เป็นระบบ (systematic) โดยมีล าดับขั้นตอนของกิจกรรมสืบเน่ืองเช่ือมโยงกันเริ่ม
จากปัญหา การตรวจสอบข้อความรู ้การเก็บข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล (นิดา้ ชูโต, 2540:1)
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การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

❖รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) เป็นศาสตร์ประยุกต์ที่มุ่งเน้นศึกษาหาความรู้และ
ข้อเท็จจริงทางการบริหารงานขององค์การภาครัฐ รวมถึงองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร 

❖ความเป็นศาสตรประยุกต์ท าให้รัฐประศาสนศาสตร์สามารถเปิดรับองค์ความรู้จากศาสตร์สาขา
อ่ืนๆ เพื่อน ามาบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาการบริหารองค์การภาครัฐ เนื่องจากความเป็น
ศาสตร์จึงต้องมีการแสวงหาความรู้และข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการที่ เรียกว่า “การวิจัย” 
(Research)

❖ในฐานะแห่งศาสตร์การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ จึงต้องด าเนินไปตามแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ แม้นว่าจะมีความเป็นศิลปะในการบริหารงาน แต่กระบวนการแสวงหาองค์ความรู้
ด าเนินไปตามระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์ที่อา้งองิแนวคิดทางวทิยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด

❖เป็นหลักการทางการบริหารที่อาศัยปัจจัยอ่ืนมาเกี่ยวข้อง อาทิ ค่านิยม วัฒนธรรม ความเช่ือ 
พฤติกรรมบุคคล ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
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เนื้อหาสาระของงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จ าแนกประเภทของงานวิจัยในภาพรวมตามเนื้อหา
สาระของงานวิจัย ดังนี้

➢การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน (อบจ. อบต. เทศบาล สุขาภิบาล) และ ส่วนภูมภิาค

➢การบรหิารราชการทั่วไปของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ

➢นโยบาย แผน และโครงการของรัฐ การบริการสาธารณะ

➢การบริหารงานบุคคล และ พฤตกิรรมทางการบริหาร

➢การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร

➢การจัดองค์การ โครงสร้างขององค์การ

➢หลักการบริหารและเทคนิคการบริหาร
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เนื้อหาสาระของงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

➢นักบรหิารและภาวะผู้น า

➢การบริหารการคลัง การงบประมาณ

➢การบริหารการพัฒนา

➢การเมอืงและการบริหาร

➢การบริหารและการวางแผนโครงการ

➢การบริหารแรงงาน

➢การบริหารงานต ารวจ

➢การแปรรูปกิจการของรัฐเป็นของเอกชน

➢การบริหารสาธารณะสุข
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วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
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วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

➢ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

➢ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

➢ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสานวิธี

➢ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

➢ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพยากรณ์อนาคต
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ประเภทของการวิจัย

oการวิจัยตามศาสตร์ 

oการวิจัยตามวัตถุประสงค์

oการวิจัยตามการเก็บรวมรวมข้อมูล

oการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย

oการวิจัยตามประโยชน์ของการวิจัย
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การวิจัยตามศาสตร์ 

◦ ศาสตร์ (Science)หรือ วิทยาศาสตร์ เป็นได้ทั้งสาขาวิชาและความรู้ มี 3 ลักษณะ คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงและกฎที่จัดไวเ้ป็นระบบ 2) ความรู้ที่จัดเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตร และวิศวกรรม 3) กระบวนการที่
เป็นกิจกรรมของมนุษย์ ให้ความรู้ สามารถทดสอบได้จากการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวม
รวมข้อมูล การวเิคราะห์ และการสรุปผล การวิจัยตามศาสตรแ์บ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

◦ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) เป็นการวิจัยสิ่งที่ เป็น
ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ เป็นประโยชน์ เช่น 
สิ่งประดิษฐ์ ยารักษาโรค เป็นต้น

◦ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Science) เป็นการวิจัยสภาพแวดล้อมและพฤติกรรม
ของมนุษย ์เช่น ปรากฎการณท์ี่เกดิขึ้นทางสังคม การอยู่รว่มกันทางสังคม วัฒนธรรม พฤติกรรม เป็น
ต้น
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การวิจัยตามวัตถุประสงค์

oจ าแนกว่าการวิจัยนั้นมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอย่างไร เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ
และมุง่แก้ปัญหาเป็นหลัก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1) การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Basic or Pure Research) มุ่ง
ศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฎการณ์ต่างๆ เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือทดสอบ
ทฤษฎีหรือเพ่ือปรับปรุงทฤษฎีให้มีความถูกต้องมากขึ้น เช่น การหาความสัมพันธ์ระดับ
การศึกษากับภาวะผู้น าของบุคลากรในองค์การ ซึ่งมุ่งผลทางวิชาการและได้ข้อค้นพบ
เป็นความรู้พื้นฐานส าหรับศึกษาในขั้นลึกซึ้ง และน าไปพัฒนาต่อยอดได้เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาในองคก์ารนั้นๆ
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การวิจัยตามวัตถุประสงค์

2) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือน า
ผลที่ได้จากการวิจัยไปท าให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่
• การวิจัยปรับใช้ (Adaptive Research)
• การพัฒนาโดยการทดลอง (Experimental Development)
• การวิจัยเชิงตรวจสอบ (Exploratory Research)
• การวิจัยเพื่อการพยากรณ์ (Prediction Research)
• การวิจัยเพ่ือการวางแผน (Planning Research)
• การวิจัยเพ่ือการพัฒนา (Development Research)
• การวิจัยเชิงปฏบิัติการ (Action Research)
• การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
• การวิจัยประเมินผล (Evaluation Research)
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การวิจัยตามการเก็บรวมรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลและประเภทของข้อมูลมาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน 
แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่

1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) คือการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการ
ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่ถูกรวบรวมไว้แล้ว เช่น หนังสือ ต ารา ข่าวสาร และบัณทึก
ต่างๆ ที่มผีู้เขยีนไว้ในอดีต ซึ่งต้องอาศัยความละเอยีดรอบคอบในการการรวบรวมข้อมูล
ให้กว้างขวางมากที่สุด เป็นงานวิจัยที่ท ามากในการศึกษาประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์
ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่
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การวิจัยตามการเก็บรวมรวมข้อมูล

2) การวิจัยภาคสนาม (Field Research) คือการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ผู้วิจัยต้องลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสามารถท า
ได้หลายวิธี ได้แก่

• การวิจัยโดยการสังเกต (Observational Research) เป็นการสังเกตปรากฎการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับที่ตั้งสมมติฐานไว้ เช่น การสังเกต
พฤติกรรมต่างๆ พิธีกรรมและประเพณีต่างๆ

• การวิจัยโดยการทดลอง (Experimental Research) เป็นวิจัยที่มีการควบคุมตัว
แปร และมีตัวแปรที่ถูกทดลองอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนด โดยทั่วไปนิยมใช้กับ
กลุ่มที่ต้องการศึกษา 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่ถูกทดลอง กับ กลุ่มที่ได้ถูกทดลอง แล้วน าผล
วิจัยมาเปรียบเทียบกัน
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การวิจัยตามการเก็บรวมรวมข้อมูล

• การวิจัยโดยการส ามโน (Census Research) เป็นการวิจัยโดยเก็บข้อมูลกับ
ประชากรทั้งหมดที่มีจ านวนมากภายในระยะเวลาที่จ ากัด ซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและ
ต้องใช้บุคลากรด าเนินงานจ านวนมาก

• การวิจัยโดยการส ารวจ (Survey Research) เป็นวิจัยโดยการสุ่มตัวอย่างประชากร
จ านวนหนึ่งจากประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากเพราะสะดวกและไม่
สิ้นเปลือง นิยมใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

• การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เป็นการศึกษาเร่ืองราวของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลอย่างละเอียด เพ่ือท าความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกดิขึน้อย่างลึกซึ้ง

• การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการศึกษาโดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 5-8 คน ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในประเด็นที่ต้องการศึกษามานั่งล้อมวง
เพื่อซักถามให้เกดิการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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การวิจัยตามการเก็บรวมรวมข้อมูล

• การวิจัยแบบเทคนคิเดลฟาย (Delphi Technique)เป็นการวิจัยโดยใช้มติและค า
ตัดสินของคณะผู้เชี่ยวชาญ โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 17 คน แล้วส่ง
แบบสอบถามให้ตอบครั้งที่ 1 จากนั้นค านวณหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ 
จากนั้นส่งแบบสอบถามให้ตอบครั้งที่ 2 แล้วน ามาค านวณเช่นเดิม และ ส่ง
แบบสอบถามให้ตอบครั้งที่ 3 จากนั้นน าค าตอบมาวเิคราะห์หามตแิละค าตัดสินของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
• เทคนิคเดลฟาย นิยมใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในบทต่อไป
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ค่ามัธยฐาน (median)

• คือการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางชนิดหนึ่ง ที่ใช้อธิบายจ านวนหนึ่งจ านวนที่แบ่งข้อมูลตัวอย่าง หรือ
ประชากร หรือการแจกแจงความน่าจะเป็น ออกเป็นครึ่งส่วนบนกับครึ่งส่วนล่าง มัธยฐานของ
รายการข้อมูลขนาดจ ากัด สามารถหาได้โดยการเรยีงล าดับข้อมูลจากน้อยไปมาก (หรือมากไปน้อยก็
ได้) แล้วถือเอาตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเป็นค่ามัธยฐาน ถ้าหากจ านวนสิ่งที่สังเกตการณ์เป็นจ านวนคู่ 
ท าให้ค่าที่อยู่ตรงกลางมีสองค่า ดังนั้นเรามักจะหามัชฌิม (mean) ของสองจ านวนนั้นเพื่อให้ได้มัธย
ฐานเพียงหนึ่งเดียว

ตัวอย่าง
• ข้อมูลจ านวนคี่ ก าหนดให้ชุดข้อมูลหนึ่งมีข้อมูลเป็น (6, 5, 6, 8, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 7) ซึ่งมีข้อมูล 11 ตัว สามารถ

เรียงล าดับจากนอ้ยไปมากได้ (2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8) ดังนั้นเราจะได้มัธยฐานคือ 4 ซึ่งอยู่กึ่งกลางของการ
เรียงล าดับข้อมูล

• ข้อมูลจ านวนคู่ และส าหรับชุดขอ้มูล (6, 5, 6, 8, 2, 2, 3, 2, 4, 2) ซึ่งมีข้อมูล 10 ตัว สามารถเรียงล าดับจากน้อย
ไปมากได้ (2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8) ค่าก่ึงกลางมสีองค่าคือ 3 และ 4 ดังนั้นจึงต้องหามัชฌิมของสองตัวนี้ ซึ่งใน
กรณีนีจ้ะใชม้ัชฌิมเลขคณิต ดังนั้นมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เทา่กับ (3 + 4) / 2 = 3.5
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ค่าพิสัยควอไทล์

• ส่วนเบียงเบนควอร์ไทล์  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ค่ากึ่ งพิสัยระหว่างควอร์ ไทล์           
( semi-inter quartile range) ใ นท า ง วิ จั ย มั ก น า ม า ใ ช้ กั บ ง า น วิ จั ย ใ น เ ทคนิ ค เ ดลฟา ย 
(delphi technique) เพ่ือหาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการอย่างน้อย 2 รอบ ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์



การวิจัยตามระเบยีบวิธีวิจัย

◦ การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive Research)
◦ ใช้เพ่ือค้นหาค าตอบจากปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บรรยายคุณลักษณะและ

คุณสมบัติต่างๆ และรายละเอียดของเหตุการณ์

◦ การวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research)
◦ ใช้อธิบายปรากฎการณต์่างๆ โดยอาศัยตัวเลขยืนยันปริมาณมากน้อยแทนการใชข้้อความบรรยาย

◦ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
◦ การวิจัยที่ไม่มุ่งเน้นข้อมูลตัวเลขมาวิเคราะห์ แต่เน้นการใช้ข้อความบรรยายลักษณะสภาพเหตุการณ์ที่

เกี่ยวข้อง 

◦ การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
◦ ผู้วจิัยต้องท าการทดลองเพ่ือหาขอ้สรุป
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การวิจัยตามระเบยีบวิธีวิจัย

◦ การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory Research)
◦ เพ่ือมุ่งอธิบายสาเหตุและผลของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ใช้เคร่ืองมือทางสถิติเข้ามาช่วยการอธิบาย

เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรวา่สัมพันธ์กันอย่างไรเชิงเหตุและผล

◦ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research)
◦ ใช้เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงที่ผ่านมาแล้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบและพัฒนา ซึ่งอาศัยการอ้างอิง

จากเอกสารและโบราณวัตถุที่เหลืออยู่

◦ การวิจัยระยะยาว (Longitudinal Research)
◦ การวิจัยเพ่ือเก็บข้อมูลหลายครัง้แลว้น ามาเปรียบเทียบผลที่ได้

◦ การวิจัยกรณีศึกษา (Case Study Research)
◦ การศึกษาเป็นรายกรณ ีในวงแคบ เพ่ือใหไ้ด้รายละเอยีดอย่างลึกซึ้งและสามารถหาข้อสรุปได้ชัดเจน
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การวิจัยตามประโยชน์ของการวิจัย

แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย

◦ การวิจัยพ้ืนฐาน  ความมุ่งหมายคือ การพัฒนาทฤษฎี 

◦ การวิจัยประยุกต์  มีลักษณะเหมือนกับงานวจิัยพ้ืนฐาน แต่วิจัย
เพ่ือแก้ปัญหา และน าผลการวิจัยไปใช้

◦ การวิจัยปฏิบัติการ เน้นการน าผลการวิจัยไปใช้ทันที 
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ขั้นตอนของการวิจัย

➢การก าหนดหัวข้อการวิจัยหรอืชื่อเรือ่ง

➢การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวจิัย ก าหนดประเด็นหรอืปัญหาของการวิจัย

➢การตั้งสมมตฐิานการวิจัย

➢การทบทวนวรรณกรรมและการสร้างกรอบแนวคดิ 

➢การออกแบบการวิจัย

➢การก าหนดประชากรเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่าง

➢การสร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และ การเก็บรวบรวมข้อมูล

➢การวิเคราะห์ข้อมูลและการตคีวามหมาย

➢การเขยีนรายงานผลการวจิัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ
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ส่วนประกอบของการวิจัย

ประกอบด้วย 5 บท

➢บทท่ี 1 : บทน า

➢บทท่ี 2 : วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

➢บทท่ี 3 : วิธีด าเนินการวิจัย

➢บทท่ี 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

➢บทท่ี 5 : สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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บทท่ี 1 : บทน า

ประกอบด้วย

➢ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

➢ค าถามการวิจัย

➢วัตถุประสงค์การวิจัย

➢สมมติฐานการวิจัย

➢ขอบเขตการวิจัย

➢ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

➢นิยามศัพท์เฉพาะ
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บทท่ี 2 : วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง

ประกอบด้วย

➢แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

➢งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

➢กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทท่ี 3 : วิธีด าเนินการวิจัย

ประกอบด้วย

➢ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

➢เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

➢วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

➢ขั้นตอนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

78



บทท่ี 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วย

➢การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในแต่ละส่วน

➢แบบสอบถาม ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย
➢ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล
➢ตอนที่ 2-3 ตัวแปรอิสระ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
➢ตอนที่ 4 ตัวแปรตาม ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
➢ตอนท่ี 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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บทที่ 5 : สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ

ประกอบด้วย

➢สรุปผลการวิจัย

➢อภิปรายผล

➢ข้อเสนอแนะ

80



บทบาทและจรรยาบรรณของนักวิจัย

oต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

oต้องตระหนักถึงพันธกรณใีนการวิจัยตามที่ตกลงไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย

oต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย

oต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย

oต้องเคารพศักดิ์ศร ีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย

oต้องมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติส่วนตัว

oพงึน าผลงานวิจัยไปใช้ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม

oพงึเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น ใจกว้างและพร้อมเปิดเผยข้อมูลวิจัย

oพงึมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับเพ่ือก้าวหน้าทางวิชาการ
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สรุป

วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์มีลักษณะคล้ายคลึงกับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะระเบียบวิธีวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดปัญหาใน
การวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรรกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐานการวิจัย การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การออกแบบการวิจัย การสร้างมาตรวัด การสรา้งเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพียงแต่เนื้อหาสาระ
และขอบเขตที่ศึกษานั้นแตกตา่งกันตามลักษณะของศาสตร์ท่ีศกึษา
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ภาพรวมของกระบวนการวิจัย

o ก าหนดประเด็นท่ีมาและหัวข้อการวจิัยหรอื
ชื่อเรื่อง

o ระบุปัญหาของการวจิัย
o การก าหนดวัตถุประสงคข์องการวิจัย 
o การต้ังสมมตฐิานการวิจัยและการทบทวน

วรรณกรรมเพื่อน าไปสูก่ารสร้างกรอบ
แนวคดิ 

o การออกแบบการวิจัย
o การก าหนดประชากรเปา้หมายและการสุ่ม

ตัวอย่าง
o การสร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล และ ท าการทดสอบกับกลุม่ตัวอย่าง
o การเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล

และการตีความหมาย
o การเขยีนรายงานผลการวจิัย และเผยแพร่

ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ
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การวิจัยเชิงปริมาณ



85

การวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์
แบ่งตามลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 



การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

➢มีเป้าหมาย คือ การศึกษาความรู้ ความคิด พฤติกรรม
ของมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เป็นเหตุเป็นผล พิสูจน์และ
อ้างอิงได้ ซึ่งน าไปใชอ้ธิบายหรือท านายพฤติกรรมของคนใน
ภาพกว้าง 

➢โดยให้ความส าคัญแก่ข้อมูลที่แจงนับหรือวัดออกมาเป็น
ตัวเลขได ้ใช้วธิีการทางสถิติในการวิเคราะหข์้อมูล 

➢ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอาจบอกว่าอะไรมากน้อยกว่ากัน 
อะไรสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์กับอะไร อะไรแตกต่างจากอะไร 

➢การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เป็นตัวเลข และวิเคราะห์หาข้อสรุปผลการวิจัยด้วย
วิธกีารทางสถติิ
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การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 



หลักการและลักษณะของงานวิจัยเชิงปริมาณ

o ลักษณะโดยรวมของการวิจัยเชิงปริมาณโดยหลักใหญ่ คือ มุ่งศึกษาพฤติกรรมของคน 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเชิงนัยทั่วไปที่เป็นเหตุผล พิสูจน์และอ้างอิงได้ซึ่งจะน าไปใช้อธิบายหรือ
ท านายพฤติกรรมของคนได้ตอ่ไป (nomothetic approach) 

o แนวทางการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณจะมีแบบแผนเฉพาะเจาะจงที่แน่นอน โดย
จุดส าคัญคือ เพ่ือให้แน่ใจว่าจะได้ข้อสรุปที่เที่ยงตรง (valid) ความเที่ยงตรงนี้ขึ้นอยู่กับ
วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นปรนัย เช่ือถือได้โดยอาศัยเครื่องมือวัดในเชิงปริมาณ 

o ดังนั้นเม่ือจะวัดพฤติกรรมของคนออกมาเป็นตัวเลข นักวิจัยจึงต้องมีวิธีการในการ
ควบคุมความผันแปรและความคลาดเคลื่อนต่างๆ ซึ่งอาจใช้วิธีการอธิบายความผันแปร
เป็นเชิงปริมาณ หรือการควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวขอ้งด้วยวิธีการต่างๆ ขึน้อยู่กับกรณี
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หลักการและลักษณะของงานวิจัยเชิงปริมาณ

o การวิจัยเชิงปริมาณโดยมากจะมีการตั้งสมมติฐานวิจัยที่เจาะจงไว้ก่อนซึ่งโดยมากจะ
รองรับด้วยองค์ความรู้แนวคิดและทฤษฎี แล้วท าการทดสอบยืนยันด้วยข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 

o กระบวนการทั้งหมดนี้จ าเป็นต้องใช้สถิติมาสนับสนุน กระบวนการวิจัยแม้ว่าจะเป็น
แนวทางที่ผสมผสานระหว่างวิธีการอนุมานและวิธีการอุปมาน (deductive - inductive 
approach) แต่จะมีจุดเริ่มต้นด้วยการอนุมาน มีการใช้ข้อมูลตัวเลขเพ่ือตอบค าถามวิจัย
หรือเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งในขั้นตอนนี้มีการพัฒนาระบบวิธีทางสถิติอย่าง
มากมาย จากวธิีการง่ายๆ ถึงขั้นที่ซับซ้อน และการลงข้อสรุปซึ่งมีน้ าหนักเช่ือถือเพียงใด
ต้องขึน้อยู่กับขอ้มูลเชิงปริมาณที่เป็นหลักฐานรองรับ
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หลักการและลักษณะของงานวิจัยเชิงปริมาณ

o การวิจัยเชิงปริมาณจะอยู่กับเคร่ืองมือวัดต่างๆ ที่ตคี่าการวัดเป็นตัวเลขได้

o เคร่ืองมือหลักได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบวัดทางเจตคติต่างๆ แบบ
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง และแบบสังเกตแบบมโีครงสร้าง 

o คุณภาพของการวิจัยเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับการสรุปเชิงทั่วไป (generalization) และ
คุณภาพในการวัดทั้งด้านความเที่ยงตรง (validity) ความเป็นปรนัย (objectivity) และ
ความเช่ือถือได้ (reliability) 

o ข้อดีของวจิัยเชิงปริมาณ คือความใช้ได้กว้างขวางทั่วไปของข้อค้นพบ การวิจัยประเภท
นี้สามารถเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพดีถ้าพิสูจน์ได้ว่าให้ค าตอบได้ถูกต้องจากการใช้
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม 
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ข้อจ ากัดของการวิจัยเชิงปริมาณ 

o มองว่าการส ารวจเป็นการวิจัยที่ไมอ่าจได้ความรู้ความจรงิที่ลึกซึ้ง 

o ส่วนการทดลอง เป็นการวิจัยที่ห่างไกลจากความเป็นธรรมชาติของคน เพราะการ
ควบคุมโดยการจัดกระท าให้เกิดขึ้นนั้น 

o ผลที่ได้จากการวิจัยจะเชื่อได้อย่างไรว่าจะเป็นจริงในสภาพปกติ ซึ่งในประเด็นนี้นักวิจัย
เชิงปริมาณมีทัศนะว่าการวิจัยมีหลายรูปแบบซึ่งใช้ประโยชน์ได้ตา่งกัน 
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ขั้นตอนการท าวิจัยเชิงปริมาณ



กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ

o 1. เลือกหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัย (Selecting a topic of research) เพ่ือเป็นการก าหนด
ขอบเขตหรือขอบข่ายของงาน 

o 2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้พื้นฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (Review 
literature and related research) เพ่ือให้ผู้วิจัยมองเห็นวิวัฒนาการของความรู้หรือทฤษฎีนั้นๆ ว่า
มีพัฒนาการมาอย่างไร มีใครตรวจสอบวิจัยมาบ้างแล้ว มีตัวแปรใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แบบ
แผนการวิจัยทั่วไปเป็นเช่นใด ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหลา่นีจ้ะชว่ยใหผู้้วิจัยมองเห็นปัญหาชัดเจนขึ้น 

o 3. ให้ค าจ ากัดความหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัย (Formulating research problem) ในขั้นนี้
ผู้วิจัยจะต้องเขียนบรรยายถึงความเป็นมาของปัญหาที่จะวิจัย ทฤษฎีพ้ืนฐาน ความมุ่งหมายของ
การวิจัย ความส าคัญของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงเบ้ืองต้น ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
วิธีด าเนินการ กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งเอกสาร
การวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ

o 4. สร้างสมมติฐาน (Formulating research hypothesis) การสร้างสมมติฐานเป็นการคาดคะเนค าตอบ
ของปัญหาที่จะท าการวิจัยว่า ควรจะเป็นไปในลักษณะใด โดยอาศัยหลักของเหตุผลซึ่งอาจได้มาจาก
ประสบการณ์หรือเอกสารงานวิจัยที่ค้นคว้ามาอนุมาน (Deductive) ว่าปัญหานั้นควรจะตอบได้เช่นไร 
ค าตอบที่ได้จากการเดาหรือคาดคะเนนี้เรียกว่า สมมติฐาน ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาด้วยว่าปัญหา
และสมมติฐานในการวจิัยมคีวามสอดคล้องกัน และสมเหตุสมผลพอที่จะตรวจสอบได้หรือไม่ด้วย 

o 5. พิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล (Source of data) คือ ผู้วจิัยจะต้องระลกึอยู่เสมอวา่ก าลังท าวจิัยเร่ือง
อะไร ข้อมูลที่จะท าการวิจัยคืออะไร อยู่ที่ไหน กลุ่มตัวอย่างเป็นใคร จะได้มาอย่างไร และเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธใีด เป็นต้น 

o 6. สร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย (Formulating research instrument) คือ การเตรียมอุปกรณ์ในการ
ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะท าการวิจัย โดยพิจารณาจากรูปแบบของการวิจัยและความ
ต้องการประเภทของขอ้มูลเป็นส าคัญ เพ่ือที่ผู้วิจัยจะได้ก าหนดและเลือกเคร่ืองมือให้เหมาะสมกับงานวิจัย
ได้มากที่สุด
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กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ

o 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) คือ การน าเอาเคร่ืองมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
ในการวิจัย 

o 8. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Scrutinizing data and Analysis of data) 
เป็นการเลือกสรรข้อมูล จัดประเภทข้อมูลหรือจัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพ่ือให้สะดวกต่อการที่จะ
น าไปวิเคราะห์ ที่จะน าไปตรวจสอบสมมติฐานตลอดจนพิจารณาเลือกใช้สถิติที่จะวิเคราะห์ให้
เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จึงคิดหาวิธีการน าเสนอค่าสถิติที่ได้ว่า
ควรจัดเสนอแบบใดจงึจะเหมาะสม และมีความหมายมากที่สุด เพ่ือประโยชน์ในการเขียนรายงาน
การวิจัย 
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กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ

o 9. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป (Interpretation of data) ในทางปฏิบัติมีวิธี
ตีความหรือใหค้วามหมายข้อมูลอยู่ 2 วิธ ีคือ 
oการอธิบายเฉพาะผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเท่านั้น ไม่น าข้อคิดเห็นส่วนตัวหรือทฤษฎี

หรือผลการวจิัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบข้อสรุป กล่าวคือให้ตัวเลข หรือผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
เท่านั้นเป็นสิ่งแสดงข้อเท็จจริง ผู้อา่นจะเป็นผู้วนิิจฉัยเอง 

oอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสอดแทรกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่อ้างอิงมาจากทฤษฎีและ
ผลการวจิัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบเข้ากับผลของการวิเคราะหท์ี่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ โดยเช่ือว่าจะช่วย
ให้การตีความผลการวิเคราะหข์้อมูลมีน้ าหนักมากยิ่งขึน้ 

o 10. การเขียนรายงานการวิจัยและการจัดพิมพ์ (Research report and publishing) เป็นการ
รายงานข้อเท็จจริงที่ค้นพบเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ผู้วิจัยจะต้องเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจ
งา่ย ชัดเจน และรัดกุม แล้วตรวจดูความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจัดพิมพ์ต่อไป
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การก าหนดหัวข้อวิจัย
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การก าหนดหัวข้อวิจัย

➢หัวข้อมาจากปัญหาการวิจัย

➢ปัญหาที่แคบและลึกซึ้ง

➢วิจัยเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา

➢วิจัยเพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหา

➢วิจัยเพ่ือได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ฯลฯ
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หลักเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อวิจัย

➢ผู้วิจัยต้องทราบปัญหาที่แท้จริง

➢หัวข้อวิจัยอยู่ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

➢ต้องศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพียงพอ

➢หัวข้อทันสมัยทันเหตุการณ์

➢เป็นหัวข้อวิจัยที่มีประโยชน์

➢ความสามารถที่จะท าให้ลุล่วง
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การตัดสินใจเลือกหัวข้อวิจัย

➢หัวข้อตรงวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยหรือไม่

➢ผู้วิจัยมีความรู้ประสบการณ์ในปัญหาวิจัยหรือไม่

➢ผู้วิจัยสนใจและได้ประโยชน์จากวิจัยหรือไม่

➢กลุ่มตัวอย่างและเคร่ืองมือท่ีจะใช้วิจัยมีหรือไม่

➢ตรงตามสาขาท่ีวิจัยหรือไม่

➢งานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่

➢ผู้วิจัยมีงบประมาณพอหรือไม่ 
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ประเภทของหัวข้อวิจัย

➢หัวข้อในเชิงพรรณนา มุ่งค้นหาและอธิบายสภาพการณ์ของ
ปรากฎการณ์ท่ีผูว้ิจัยสนใจ

➢หัวข้อในเชิงค้นหา มุ่งอธิบายกระบวนการเกิดปรากฎการณ์หนึ่งเพ่ือ
ตอบค าถามว่าเกดิอะไรขึน้

➢หัวข้อในเชิงอธิบาย มุ่งอธิบายความสัมพันธ์ เชิง เหตุผลของ
ปรากฎการณ์ท่ีศกึษา หาสาเหตุและผลกระทบ

➢หัวข้อในเชิงประเมินผล มุ่งหาผลลัพท์ของปรากฎการณ์ต่างๆ หรือ
โครงการต่างๆ ว่าประสบความส าเร็จเพียงไร
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แหล่งที่มาของหัวข้อวิจัย

➢ตัวผู้วิจัยเอง

➢การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง

➢ผู้น าทางวิชาการ

➢ข้อมูลจากสื่อต่างๆ

➢หน่วยงานหรือองค์การต่างๆ
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การตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้อวิจัย

➢หลักเกณฑ์ในการตั้งช่ือหัวข้อวิจัย ควรสั้นกะทัดรัด 
และได้ใจความมากที่สุด

➢ความยาวควรอยู่ระหว่าง 12-15ค า และมีจ านวน
อักษรรวมทั้งช่องทางระหว่างค าและเคร่ืองหมาย
สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีใช้ ไม่ควรเกิน 50 ตัวอักษร
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ขั้นตอนการตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้อวิจัย

➢1. การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย
➢ปัญหามีอยู่จริง

➢ปัญหายังไม่มีค าตอบ

➢ปัญหาใหม่ไม่กว้างใหญ่เกินวิสัยผู้วิจัยจะท าได้

➢ปัญหาที่สร้างสรรค์ไม่กระทบผู้ใดหรือท าลายใคร

➢ปัญหาหาค าตอบได้ด้วยระเบียบวิธีวิจัย
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ขั้นตอนการตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้อวิจัย

➢2. การก าหนดปัญหาการวิจัย
➢ปัญหาวิจัยคืออะไร 

➢ปัญหาจากการปฏิบัติงาน,การมอบหมายงาน,
ประสบการณ,์ เอกสารงานวิจัย
➢ปัญหามีท่ีมาจากไหน
➢ปัญหาจะแก้ไขท่ีอะไร/ใคร
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ขั้นตอนการตั้งชื่อเรื่อง

➢3. การตั้งช่ือเร่ืองวิจัย
➢หัวข้อวิจัยต้องบอกว่าท าอะไร/อย่างไร/กับใคร

➢หัวข้อชัดเจนและมีองค์ประกอบครบ
➢หัวข้อตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย
➢หัวข้อบ่งบอกปัญหา/หาวิธีการแก้ไข
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ขั้นตอนการตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้อวิจัย

➢4.หัวข้อวิจัย ต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรของ
ปัญหานั้น หรือบ่งบอกให้ทราบถึงประเภทของการวจิัย
➢การวิจัยพ้ืนฐาน 

➢การวิจัยประยุกต์ 

➢การวิจัยและพัฒนา 

➢การวิจัยเชิงประเมนิ 

➢การวิจัยเชงิส ารวจ 

➢การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 

➢การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 
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หัวข้อการวิจัยพื้นฐาน

ตัวอย่างหัวข้อวิจัย

➢สาเหตุการไม่ คืนเงินของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
โครงการกู้ยืมเงินเพ่ือศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

➢ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
กรมก าลังพลทหารบก
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หัวข้อการวิจัยประยุกต์

ตัวอย่างหัวข้อวิจัย

➢กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกรมชลประทาน

➢รูปแบบและวิธีการจัดการองค์ความรู้ เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในกรมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
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หัวข้อการวิจัยและพัฒนา

ตัวอย่างหัวข้อวิจัย

➢การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนคร
นนทบุรี

➢การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างชุมชน
เข้มแข็งภายใต้รูปแบบประชารัฐของจังหวัดอุดรธานี
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หัวข้อการวิจัยเชิงประเมิน

ตัวอย่างหัวข้อวิจัย

➢การประเมินสมรรถนะและภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์
ของนายทหารชั้นสัญบัตร วิทยาลัยกองทัพอากาศ

➢การประเมินสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ผู้ควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันราชภัฏ 
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หัวข้อการวิจัยเชิงส ารวจ

มักใช้ค าว่า การส ารวจ หรืออาจระบุตัวแปรให้ทราบได้เลย 

ตัวอย่างหัวข้อวิจัย

➢การศึกษาความพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในเขตองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน
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หัวข้อการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 

มักใช้ค าว่า การศึกษาเปรียบเทียบ ไว้หน้าชื่อเรื่อง 

ตัวอย่างหัวข้อวิจัย

➢การศึกษาเปรียบเ ทียบความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอุดมศึกษา
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หัวข้อการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์

การตั้งช่ือเร่ืองมักใช้ค าว่า การศึกษาความสัมพันธ์ ไว้หน้าช่ือเร่ือง 

ตัวอย่างหัวข้อวิจัย

➢การศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความ
ผูกพันองค์การในการปฏิบัติงานของครูฝึกศูนย์วิวัฒน์
พลเมือง กองทัพบก
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ปัญหาการวิจัย (Research Problem)
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา

➢การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา หรือภูมิหลัง หรือหลักการและ
เหตุผล   เพ่ือให้ทราบถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและ
เหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเร่ืองนั้นๆ มักอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญมา
ประกอบการบรรยาย  ท าให้มองเห็นความจ าเป็นและสภาพปัญหาของการวิจัย 

➢มักจะเขียนเป็นย่อหน้า ไม่ยืดยาวเกินไป พยายามให้เนื้อความต่อเน่ืองกัน มักจะเริ่ม
จากภาพรวมกวา้งๆ แนวนโยบาย  หลักการ แนวคิด สภาพปัญหา และการแก้ปัญหา

➢การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะต้องเขียนให้เห็นความส าคัญของ
ปัญหาหรือหัวข้อที่จะท าการวิจัย โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญที่จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับ
ปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรง
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118

ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา
➢การท าวิจัย จ าเป็นต้องทราบถึงประเด็นปัญหาที่ท าให้เกิดค าถาม เพ่ือที่จะสามารถ
ก าหนดทิศทางของงานวิจัยเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และได้ค าตอบที่ตอ้งการ



ที่มาและความส าคัญของปัญหา

➢ปัญหาการวิจัย (research question) หรือปัญหาน าการวิจัย ค าถามการวิจัย โจทย์การวิจัย หมายถึง
ค าถามที่ใชเ้ป็นแนวทางในการชี้น าทิศทางและแนวทางในการวิจัย

➢การก าหนดปัญหาการวจิัยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการวจิัย ทั้งนี้ การจะตั้งปัญหาการวิจัยอย่างไรนั้น 
ผู้ท าวิจัยควรมีความชัดเจนว่า อยากรู้อะไรโดยประมวลความรู้จากแหล่งต่างๆ และใช้เวลาในการคิด 
วิเคราะห์เพ่ือให้ประเด็นปัญหามีความกระชับชัด ลุ่มลึกตรงกับความสนใจ เง่ือนไขและทรัพยากรที่จะ
น ามาใช้ในการวจิัยได ้

➢นอกจากนี้ ปัญหาการวิจัยยังเป็นตัวก าหนดระเบียบวิธีที่ใช้ ดังนั้นการก าหนดปัญหาการวิจัยจึงมี
ความส าคัญเป็นอันดับแรก หากปัญหาการวิจัยสะท้อนลักษณะของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือมุ่งทดสอบ
สมมติฐานหรือทฤษฎีที่ตั้งเอาไว้ก่อนแลว้ ระเบียบวิธีที่ใช้ก็จะเป็นการวิจัยเชงิปรมิาณ 

➢ทั้งนี้เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินปัญหาดังกล่าว ได้แก่ มีลักษณะเป็นปัญหาการวิจัยจริง มีความส าคัญ 
มีคุณค่า มีความจ าเป็นเร่งดว่นสมควรจะต้องวิจัย ช่วยเพิ่มพูนองค์ความรูท้ี่มีอยูแ่ล้ว มทีฤษฎี งานวิจัยและ
ค าอธบิายที่เหมาะสมรองรับ เป็นปัญหาที่ช่วยให้ได้ค าตอบที่น าไปสูก่ารตั้งปัญหาการวจิัยอ่ืนๆ ต่อไป
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา

สิ่งที่ควรค านึงในการเขียนที่มาและความส าคัญของปัญหามดีังนี้

❑1. เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่น าเสนอควรเป็นเหตุผลที่น าไปสู่จุดเป็นปัญหาที่จะท า
การวิจัย และช่วยชีใ้ห้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะวจิัย

❑2. ควรใช้ขอ้มูลอ้างอิงเพ่ือให้เหตุผลนั้นดูมนี้ าหนักสมควรที่จะท าการวิจัย

❑3. ควรเขียนให้เขา้ใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นล าดับต่อเน่ือง
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การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา หรือภูมิหลัง หรือหลักการและเหตุผล เพ่ือเล่าให้ผู้อ่าน
ทราบถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเร่ืองนั้น 
มักอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ มาประกอบการบรรยาย ท าให้ผู้อ่านมองเห็นความ
จ าเป็นและสภาพปัญหาของการวจิัย 



แนวทางในการเขียนเป็นล าดับขั้นตอน ดังนี้

❑1. ขั้นปัญหา กล่าวถึงสภาพปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน หรือสภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่พึงประสงค์

❑2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ระบุถึงสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนโดยการ
วิเคราะห์ปัญหานั้นๆ อย่างรอบคอบ เพ่ือชี้ให้เห็นประเด็นของการวิจัย หากมีตัวเลข
ประกอบให้น ามาระบุด้วย

❑3. ขั้นสรุปแนวทางที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนา ระบุวิธีการหรือนวัตกรรมที่น ามา
แกไ้ขปัญหา
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การเขียนที่มาและความส าคัญ

❑1. ที่มา จะกลา่วถึงที่มาในกรอบกว้างๆ อาจจะกลา่วถึงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือ Thailand 
4.0 เป็นการพูดถึงที่มาของปัญหา (ให้สอดคลอ้งกับปัจจุบัน ทันสมัย)

❑2. ความส าคัญ ต้องสอดคลอ้งกับที่มากโดยโยงเข้ามาแสดงให้เป้ความส าคัญ อาจจะพูดในมุมที่
แคบลงเช่นอ้างถึงแผนการพัฒนาประเทศ แผนการศึกษาแหง่ชาติ เป็นต้น

❑3. ปัญหา  ต้องกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอ้างถึงปัญหาที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจนของปัญหาไม่
ควรอ้างขึ้นลอยๆ ควรอ้างถึง ปัญหาที่เกดิขึน้ซึ่งเป็นผลลัพธ์ หรือผลการประเมินต่างๆ

❑4. สาเหตุ  ต้องพูดถึงสาเหตุของปัญหาที่เกดิขึน้ เช่น รูปแบบการสอน ส่ือสภาพแวดล้อมเป็นต้น

❑5. แนวทางการแก้ปัญหา  ให้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จากแนวคิดของนักวิชาการ
ต่างๆ ที่เสนอแนวคิดไว้ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการแกป้ัญหา
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การเขียนที่มาและความส าคัญ

❑6. แนวทางที่เลือก  ให้อ้างแนวทางของนักวิชาการที่พูดถึงและกล่าวถึงแนวคิดนั้นเพ่ือน ามา
แกป้ัญหาที่เกดิขึน้อย่างไร

❑7. แนะน าแนวทางที่เลือก ให้แนะน าแนวทางที่เลือก ให้บอกึความหมายของสิ่งที่น ามาใช้เพ่ือ
แกป้ัญหาที่เกดิขึน้

❑8. ข้อมูลพ้ืนฐานของเป้าหมาย  กลา่วถึงขอ้มูลของเปา้หมาย เช่น หน่วยงานอะไร ระดับไหน มี
ปัญหาเร่ืองอะไร เป็นต้น

❑9. สรุปสิ่งที่ผู้วิจัยจะท า โดยการกล่าวถึงสิ่งที่จะท า และน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาอย่างไร และ
สามารถแก้ปัญหาได้
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แนวทางการเขียนโครงสร้างของบทน า



126

เทคนิคการเขียนที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย



หลักการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

oความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เป็นการอธิบายภูมิหลังที่มา ความส าคัญของปัญหา 
(Background Problem and Significance of the Study) ที่น าไปสู่การศึกษาวิจัย มีการร้อยเรียง
เน้ือหาอย่างเช่ือมโยง ไมใ่ช้วธิีการตัดต่อหรือปะติดปะต่อ 

oการเขียนควรให้ได้ข้อความที่สะท้อนถึงการล่ืนไหลของความคิด เช่น ในหนึ่งย่อหน้า ควรมี
ประโยคแรกเป็นประโยคหลัก ตามดว้ยประโยคสนับสนุนและลงท้ายดว้ยประโยคสรุป เป็นต้น 

oสิ่งส าคัญในการศึกษาจะต้องระบุแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งที่มาของความรู้ที่น่าเช่ือถือและ
ตรวจสอบได้ แนวทางที่น่าสนใจในการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาคือ เน้น
การเขียนตามหลักการสามเหลี่ยมหัวกลับคือ จากสภาพปัญหาหรือสภาพปัจจุบัน เช่ือมโยงสู่
อุดมการณ์ ทฤษฎี หรือหลักการนั้นๆ ส่งทอดสู่ประเด็นที่ต้องการศึกษา หรือค าถามวิจัย อัน
เน่ืองมาจากสถานการณ์ก าหนดโจทยว์ิจัย
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รูปแบบของการเขียนที่มาและความส าคัญปัญหา

128



หลักการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

oส่วนแรก จะต้องอภิปรายถึงความเป็นมา ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย หรือ ข้อ
โต้แย้งของการทดลองที่ได้ท าก่อนหน้า

oส่วนที่สอง จะต้องอภิปรายถึงความส าคัญ ข้อดีของปัญหา รวมถึง
แนวทางแก้ไขปัญหา ในเรื่องที่เราสนใจจะท า และควรมีเอกสารหรือที่มา
ของปัญหาที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งสิ่งที่เราจะท าการ
ทดลองนั้น 

oส่วนสุดท้าย ต้องอภิปรายสรุปเป้าหมายหรือเหตุผลที่จะท าเพื่อแก้ไข
ปัญหาในงานที่เราจะท า โดยลงท้ายด้วยรูปแบบการเขียนว่า ... เราจะท า
อะไร เพื่ออะไร/ใคร และคาดว่าจะได้ประโยชน์อะไร หรือแก้ปัญหาได้
อย่างไร
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ตัวอย่าง ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา
วิจัยเรื่อง การมสี่วนร่วมในการด าเนนิตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ กรณีศึกษา หมู่บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักส าคัญประการหนึ่งของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งเป็นลักษณะและเงื่อนไขที่
ส าคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดี คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ...... แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (people’s participation) ได้เขา้มามีบทบาทส าคัญ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2525-2529) ....

รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยก าหนดให ้พ.ศ.2558 เป็นปีท่องเที่ยว
วิถีไทย 2558 (2015 Discovery Thainess) .......... เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะต่อไป
จะไมมุ่่งเน้นปริมาณนักท่องเที่ยว แต่จะเนน้การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น 
เกดิการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างใหเ้กดิความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ..........

จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างความสมดุลและ
การพัฒนาตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน .... ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินตาม
หลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ... เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
.... และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในการส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการ
ท่องเที่ยว  ......
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ท าไมต้องหาปัญหาวิจัย

❑เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ อธิบายให้เกิดความกระจ่างขึ้น

❑เพื่อการแก้ไขปัญหา / พัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่

❑ได้ทราบตัวแปร / ปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงไปตาม 
เวลา สังคม สถานที่ สภาวะแวดล้อม

❑ส่ิงที่ท าวิจัยไว้ยังไม่เสร็จส้ิน รอการต่อยอดองค์ความรู้
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ปัญหาการวิจัยมาได้อย่างไร

สภาพ

ปัญหา
ปัญหาวิจัย ตัวแปร

132



แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย

➢1. จากการอ่านเอกสาร ได้แก่ ต ารา บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่
ผู้วิจัยสนใจ โดยเฉพาะที่กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ตนสนใจ ทฤษฎีจะ
ช่วยชี้น าว่ามีสิ่งใดที่ควรท าวิจัย หรือในบางกรณีผู้วิจัยอาจสงสัยว่า สิ่งที่กล่าวไว้
เป็นทฤษฎีในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนั้นจะน าไปใช้ได้จริงหรือไม่ในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างออกไป ผู้วิจัยก็อาจท าการวิจัยเพ่ือตรวจสอบดูผลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะ
ตัดสินใจน าทฤษฎีไปใช ้กรณตี่างๆ นี้ก็จะท าให้ได้หัวข้อปัญหาการวิจัยได้

➢2. จากการอ่านงานวิจัยที่มีผู้อื่นท าไว้แล้ว เช่น วารสารวิจัยต่าง ๆ และ
ปริญญานิพนธ์ต่างๆ เป็นต้น ข้อค้นพบที่ได้จากการท าวิจัย และข้อเสนอแนะที่
ผู้วจิัยให้ไวจ้ะเป็นแนวทางท าให้ได้แนวความคดิเก่ียวกับเร่ืองที่จะท าวิจัยได้
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แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย

➢3. จากการอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ หรือบทคัดย่อรายงานการวิจัย ที่ได้
รวบรวมไว้ เป็นเล่มของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยต่างๆ จะท าให้ เกิด
แนวความคดิที่จะเลือกหัวข้อปัญหาวิจัยได้ นอกจากนีย้ังได้ทราบวา่มีงานวิจัยอะไรบ้าง 
ที่ผู้อ่ืนท าไว้แล้วซึ่งจะช่วยไม่ให้เกิดความซ้ าซอ้นในหัวข้อปัญหาวิจัย

➢4. จากประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง อาจได้จากปัญหาในการท างานของผู้วิจัยเอง

➢5. จากข้อเสนอหรือข้อคิดของผู้รู้ผู้ช านาญ ที่คลุกคลีกับงานวิจัยในสาขาวิชาที่ตน
สนใจ เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ท าการวิจัยมานาน เป็นต้น

➢6. จากการวิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และข่าวสารต่างๆ  โดย
พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคม ตามสภาพเวลาและเทคนิควิทยาการต่างๆ 
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แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย

➢7. จากข้อโต้แย้งหรือการวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคล ที่อยู่ในวงการในเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งที่ตรงกับเร่ืองที่ผู้วิจัยก าลังสนใจอยู่

➢8. จากการจัดสัมมนา และมีการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ในเร่ืองที่ตรงกับที่
ผู้วิจัยสนใจ เมื่อน ามาคิดพิจารณาอาจท าให้ได้แนวความคิดอันจะท าให้ได้หัวข้อ
ปัญหาการวิจัยได้

➢9. ศกึษาปัญหาจากสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มกีารท าวิจัย หรือบุคคล
ที่ก าลังท าวิจัยอยู่ อาจท าให้ได้แนวความคดิอันจะท าให้ไดห้ัวข้อปัญหาวจิัยได้
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การประเมินปัญหาวิจัย

➢1. องค์ประกอบส่วนตัวของนักวิจัย
➢หัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัยตรงกับวัตถุประสงค์ หรือความสนใจของนักวิจัย
หรือไม่เพียงใด

➢มีประสบการณ์ความสามารถ ความช านาญ  ตลอดจนภูมิหลังเพียงพอที่จะท า
การวิจัยในปัญหานัน้หรือไม่

➢มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะท าวิจัยมากน้อยเพียงใด 

➢นักวิจัยมีทีมงาน อุปกรณ์และเครื่องมือเพียงพอที่จะท าให้งานวิจัยมีคุณภาพ
หรือไม่

➢มีเวลาเพียงพอที่จะท าวิจัยหรือไม่

➢สามารถเข้าถึงแหล้งขอ้มูล และ สามารถหาข้อมูลได้อย่างเพียงพอหรือไม่
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การประเมินปัญหาวิจัย

➢2. องค์ประกอบทางด้านสังคม
➢งานวิจัยที่ท าเป็นระเด็นที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ ทางสังคม หรือไม่
ซ้ าซ้อนกับผลงานของคนอื่น
➢ผลการวิจัยเรื่องนั้นจะช่วยเสริมสร้างความรู้แก่สังคมอย่างไร และมากน้อย
เพยีงใด
➢บุคคลหรือหน่วยงานลักษณะใดที่สามารถจะนาเอาข้อค้นพบต่างๆ ไปใช้
ประโยชน์ได้และใช้ได้อย่างไร
➢ประโยชน์จากข้อค้พบจะสามารถน าไปใช้ได้กว้างขวางเพียงใด ทั้งในแง่ของกลุ่ม
คนหรือองค์กร  ระยะเวลา สถานที่ และสถานการณ์ที่จะน าไปใช้ 
➢ข้อจ ากัดหรือความไม่สมบูรณ์บางประการของงานวิจัย สามารถสร้างความ
นา่เช่ือถือหรือไม่ อย่างไร
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การประเมินปัญหาวิจัย

➢3. องค์ประกอบทางปัญหาและอุปสรรคของการวิจัย
นักวิจัยควรส ารวจปัญหาและอุปสรรคในขั้นเริ่มต้น เพ่ือใช้ในการ
วางแผนการด าเนินการได้อย่างรอบคอบ เหมาะสม มีความเป็นไป
ได้มากข้ึน
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ลักษณะของปัญหาวิจัยที่ดี

➢เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เป็นประโยชน์ เกิดความรู้ใหม่ น าไปปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้

➢สามารถหาค าตอบได้ในเชิงวิชาการ

➢สามารถหาข้อมูลมาตรวจสอบสมมตฐิานเพื่อหาข้อสรุปของปัญหานั้น

➢สามารถวางแผนการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ได้ และเห็นลู่ทางที่จะท าให้
ส าเร็จ

➢ปัญหาต้องไม่เกินความสามารถของผู้วิจัย

➢สามารถหาเครื่องมือหรือสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพในการเก็บข้อมูล
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การก าหนดวัตถุประสงค์การวจิัย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

➢วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) หรือ จุดมุ่งหมาย
การวิจัย (Research purposes) เป็นการระบุกิจกรรมหรืองานที่ผู้วิจัย
ต้องท า เพื่อจะได้มาซึ่งค าตอบในการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์การ
วิจัย เป็นเสมือนเข็มทิศการด าเนินการวิจัย ช่วยให้เราทราบว่าเราจะ
ค้นหาค าตอบอะไรจากข้อค าถามบ้าง การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
เป็นการจ าแนกประเด็นการวิจัย หรือตัวแปรออกมาให้เห็นเป็นข้อย่อย
ที่ชัดเจน มีความเป็นวัตถุวิสัย และสามารถด าเนินการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม
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การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

➢คือสิ่งที่ชี้น าให้รู้ว่าท าวิจัยเพื่อต้องการรู้อะไร วัตถุประสงค์ที่ดีจะช่วย
ให้สามารถค้นหาความจริงที่ต้องการได้ เป็นทิศทางในการหาค าตอบ

➢เป็นประโยคที่ระบุถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร อีกทั้งยังท าหน้าที่เป็น
ขอบเขตและทิศทางการศึกษา โดยแยกแยกรายละเอียดที่ต้องการ
ศึกษาออกเป็นข้อย่อย 

➢ในการวิจัยเชิงปรมิาณ เรียกว่า “วัตถุประสงค์ของการวิจัย” 

➢ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียกว่า “ค าถามการวิจัย” 
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หลักเกณฑ์ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

➢วัตถุประสงค์การวิจัยต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ จ าเพาะ
เจาะจง ไม่กว้างเกินไป สามารถวัดผลได้ และสามารถเก็บ
ข้อมูลมาตรวจสอบสมมติฐานเพ่ือหาข้อสรุปได้

➢วัตถุประสงค์การวิจัยเป็นเครื่องมือในการก าหนดสมมติฐาน
การวิจัย (Research Hypothesis)

➢วัตถุประสงค์การวิจัยจะบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของกรอบการ
ด าเนินการวิจัย
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แนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

➢วัตถุประสงค์การวิจัยต้องสอดคล้องกับปัญหาหรือค าถาม
การวิจัย

➢การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยจะต้องก าหนดลักษณะของส่ิง
ท่ีจะกระท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงค าตอบ

➢การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบ
ของการวิจัย

➢การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยจะต้องระบุ ให้ชัดเจน
ครอบคลุมปัญหาการวิจัย
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วิธีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

➢ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจัย ต้องระบุสิ่งที่ต้องการศึกษา ตัวแปร 
กลุ่มที่ศึกษา

➢ความไม่ซับซ้อนของวัตถุประสงค์การวิจัย และใช้ภาษาที่กระทัดรัด ชัดเจน 
นยิมเขียนเป็นรายข้อ

➢วัตถุประสงค์การวิจัยไม่ควรมากเกิน 3 ข้อ ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษาและ
ตัวแปร

➢ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัยกับความสอดคล้องของสภาพ
ปัญหาและชื่อเรื่อง

➢สามารถน ามาก าหนดรูปแบบการวิจัย สมมติฐาน และสถิติที่จะใช้วิเคราะห์
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หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย

➢1. การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ การบอกเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่นักวิจัยต้องการ
ค้นคว้าหาข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงมีลักษณะใกล้เคียงกับปัญหาวิจัยแต่ไม่
เหมือนกันทีเดียว เพราะนักวิจัยส่วนใหญ่นิยมเขียนวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายรวม สิ่งที่ควรระวัง
ในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ต้องเขียนสิ่งที่เป็นเป้าหมาย มิใช่สิ่งที่เป็นวิธีการด าเนิน
งานวิจัย การเขยีนต้องใช้ภาษาที่ง่าย สัน้ กะทัดรัด และส่ือความได้แจม่กระจ่าง 

➢2. ควรเขียนในรูปประโยคบอกเล่า โดยขึ้นต้นประโยคด้วยค าว่า “เพ่ือ” แล้วตามด้วยค าที่แสดง
พฤติกรรมในการแสวงหาค าตอบ และสาระหลักที่ต้องการศึกษา ค าบางค าก็ยังกว้างและ
คลุมเครือ เช่น ค าว่า”ศึกษา” เช่น เพ่ือศึกษา..................  เพราะค านี้มีความหมายกว้าง
ครอบคลุมพฤติกรรมการศึกษาได้หลายลักษณะ นอกจากนี้ยังมีค ากริยาอ่ืนๆ ที่แสดงพฤติกรรม 
ในการด าเนินงานของนักวิจัยอีกหลายค าที่ปรากฏอยู่ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น ส ารวจ  
ประเมิน  ค้นคว้า จ าแนก  วิเคราะห์  ทดลอง เป็นต้น
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หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย

➢1. การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ การบอกเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่นักวิจัยต้องการ
ค้นคว้าหาข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงมีลักษณะใกล้เคียงกับปัญหาวิจัยแต่ไม่
เหมือนกันทีเดียว เพราะนักวิจัยส่วนใหญ่นิยมเขียนวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายรวม สิ่งที่ควรระวัง
ในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ต้องเขียนสิ่งที่เป็นเป้าหมาย มิใช่สิ่งที่เป็นวิธีการด าเนิน
งานวิจัย การเขยีนต้องใช้ภาษาที่ง่าย สัน้ กะทัดรัด และส่ือความได้แจม่กระจ่าง 

➢2. ควรเขียนในรูปประโยคบอกเล่า โดยขึ้นต้นประโยคด้วยค าว่า “เพ่ือ” แล้วตามด้วยค าที่แสดง
พฤติกรรมในการแสวงหาค าตอบ และสาระหลักที่ต้องการศึกษา ค าบางค าก็ยังกว้างและ
คลุมเครือ เช่น ค าว่า”ศึกษา” เช่น เพ่ือศึกษา..................  เพราะค านี้มีความหมายกว้าง
ครอบคลุมพฤติกรรมการศึกษาได้หลายลักษณะ นอกจากนี้ยังมีค ากริยาอ่ืนๆ ที่แสดงพฤติกรรม 
ในการด าเนินงานของนักวิจัยอีกหลายค าที่ปรากฏอยู่ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น ส ารวจ  
ประเมิน  ค้นคว้า จ าแนก  วิเคราะห์  ทดลอง เป็นต้น
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หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย

➢1. การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ การบอกเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่นักวิจัยต้องการ
ค้นคว้าหาข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงมีลักษณะใกล้เคียงกับปัญหาวิจัยแต่ไม่
เหมือนกันทีเดียว เพราะนักวิจัยส่วนใหญ่นิยมเขียนวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายรวม สิ่งที่ควรระวัง
ในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ต้องเขียนสิ่งที่เป็นเป้าหมาย มิใช่สิ่งที่เป็นวิธีการด าเนิน
งานวิจัย การเขยีนต้องใช้ภาษาที่ง่าย สัน้ กะทัดรัด และส่ือความได้แจม่กระจ่าง 

➢2. ควรเขียนในรูปประโยคบอกเล่า โดยขึ้นต้นประโยคด้วยค าว่า “เพ่ือ” แล้วตามด้วยค าที่แสดง
พฤติกรรมในการแสวงหาค าตอบ และสาระหลักที่ต้องการศึกษา ค าบางค าก็ยังกว้างและ
คลุมเครือ เช่น ค าว่า”ศึกษา” เช่น เพ่ือศึกษา..................  เพราะค านี้มีความหมายกว้าง
ครอบคลุมพฤติกรรมการศึกษาได้หลายลักษณะ นอกจากนี้ยังมีค ากริยาอ่ืนๆ ที่แสดงพฤติกรรม 
ในการด าเนินงานของนักวิจัยอีกหลายค าที่ปรากฏอยู่ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น ส ารวจ  
ประเมิน  ค้นคว้า จ าแนก  วิเคราะห์  ทดลอง เป็นต้น
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หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย

➢3. ควรเป็นข้อความสั้นๆ ประโยควัตถุประสงค์ของการวิจัยมักขึ้นต้นดว้ยวลี ดังต่อไปนี้

o เพื่อวเิคราะห์ปัจจัยที่มี/ส่งผล/อิทธิพล/ผลกระทบ...

oเพื่อศึกษา / เพื่อส ารวจ / เพื่อค้นหา / เพื่อบรรยาย / เพื่ออธิบาย 
oเพื่อพัฒนา / เพื่อพิสูจน์ / เพื่อแสดงให้เห็น / เพื่อประเมิน /  เพื่อสังเคราะห์ 
oเพื่อเปรยีบเทียบ...กับ... 
oเพื่อศึกษาอิทธพิลของ ...ที่มตี่อ ... 
oเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ .... ที่มตี่อ ....
oเพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ของ .... ที่มตี่อ ....
oเพื่อวเิคราะห์ปัจจัยที่ / ส่งผล / อทิธิพล / ผลกระทบ ต่อ .......
oเพื่อตรวจสอบ...ตามเกณฑ์ที่สร้างขึ้น
oเพื่อพัฒนา...
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หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย

➢4. ควรเขียนให้ชัดเจนว่าจะศึกษาเร่ืองอะไร กับใคร ในแง่มุมใด โดยทั่วไปนิยมเขียนเป็นประโยค
บอกเล่าเป็นข้อๆ เรยีงตามล าดับ หัวใจของการวิจัยอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องสอดคล้อง
กับหัวข้อวิจัย ส่วนอ่ืนๆ ของเค้าโครงวิจัย ตั้งแต่ความส าคัญของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ 
ตลอดจนถึงสถติิที่ใช้ในการวิจัย ต้องยดึวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก

➢5. การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงปริมาณที่ดีควรค านึงถึงหลักการส าคัญ คือ ต้องมีความ
กะทัดรัดชัดเจน อยู่ในกรอบหรือสอดคล้องกับโจทย์หรือหัวข้อปัญหาการวิจัย มีความเป็นไปได้
จริงในแง่ของการปฏิบัติ ระบุจุดมุ่งเน้นที่ต้องการสืบค้นหาค าตอบอย่างเฉพาะเจาะจงและไม่มี
สาระส าคัญซ้ าซ้อนกัน มีการเรียงล าดับจุดมุ่งเน้นของการศึกษาวิจัยตามความเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระดับลดหลั่นกัน

➢6. ใช้ถ้อยค ากล่าวพาดพิงถึงประเภท หรือรูปแบบของวิธีการศึกษาวิจัยที่ใช้ในการแสวงหา
ความรู้ความจริง เช่น การพรรณนา การส ารวจ การหาความสัมพันธ์ และการทดลอง เพ่ือ
อธิบายและ/หรือท านายพฤติกรรมหรือปรากฏการณท์ี่สนใจ
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แนวทางการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย

➢วัตถุประสงค์เขียนในรูปเป้าหมายการวิจัย ไม่ใช่วิธีการ ต้องมีความสอดคล้องกับช่ือเร่ืองและมีความ
สืบเน่ืองจากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ซึ่งมีข้อควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยว่า ไม่ควรที่จะน าเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยมาใช้ในการเขียน แม้ว่าทั้งสองเร่ืองนี้จะ
เกี่ยวข้องกัน แต่ก็มีความแตกต่างกัน โดยที่วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือประเด็นที่จะท าการวิจัย ส่วน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นการคาดหมายถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลการวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว
ไปใช้ ดังภาพ 
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ตัวอย่างวัตถุประสงค์การวิจัย

➢วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของบุคลากรในด้านสวัสดิการของส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก” 

➢วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้สวัสดิการของส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก

2. เพื่อศกึษาถงึปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้สวัสดิการ
ของส านักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก

3. เพื่อน าไปศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีปฏิบัติงานที่
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในส านักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
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ตัวอย่างวัตถุประสงค์การวิจัย

➢วิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี” 

➢วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับคุณภาพ
ชีวติผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุร ีจังหวัดนนทบุรี
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ตัวอย่างวัตถุประสงค์การวิจัย

➢วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่ งยื นของหมู่ บ้ านท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งอนุ รั กษ์บ้ าน ไทรน้ อย  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา” 

➢วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ใ น หมู่ บ้ า น ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์ บ้ า น ไ ท ร น้ อ ย  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา

2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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ตัวอย่างวัตถุประสงค์การวิจัย

➢วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารในสังกัด
กรมก าลังพลทหารบก” 

➢วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารในสังกัด

กรมก าลังพลทหารบก

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหารในสังกัดกรมก าลังพลทหารบก
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ตัวอย่างวัตถุประสงค์การวิจัย

➢วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในสวัสดิการและความผูกพันในองค์การของ
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก” 

➢วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในสวัสดกิารท่ีได้รับของข้าราชการกรมกิจการ

พลเรอืนทหารบกจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันในองค์การของข้าราชการกรม
กิจการพลเรือนทหารบกจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดสวัสดิการ
ของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก
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ตัวอย่างวัตถุประสงค์การวิจัย

➢วิจัยเรื่อง “การท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” 

➢วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
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ตัวอย่างวัตถุประสงค์การวิจัย

➢วิจัยเรื่อง “การรับรูสมรรถนะภาวะผูน าเชิงยุทธศาสตรของนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตร วทิยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 53 ” 

➢วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรูเนื้อหาวิชาและสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อ

สรางภาวะผนู าเชงิยทุธศาสตรของนายทหารชั้นสัญญาบตัรวิทยาลยัการ
ทัพอากาศ รุนที่ 53

2. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบระดับการรบัรูเนื้อหาวิชาและสมรรถนะภาวะผูน า
เชิงยุทธศาสตรที่จ าแนกตามปจจัยสวนบุคคลของนายทหารชั้นสัญญา
บัตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 53
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ค าถามการวิจัย

➢ค าถามวิจัย(Research Questions) หมายถึง ข้อความที่เป็นประโยค
ค าถาม ซึ่งแสดงให้เห็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการค้นหาค าตอบ ค าถามวิจัย
และประเด็นวิจัย (Research Issues) มีความคล้ายคลึงกัน

➢การตั้งค าถามเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เพราะค าถามวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งขึ้นบ่ง
บอกให้ทราบถึงประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการทราบหรือท าความเข้าใจใน
เรื่องที่เลือกเป็นหัวข้อวิจัยนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้วิจัยประเมินว่าต้อง
ท างานวิจัยอย่างไรและในทิศทางใด จึงจะน าไปสู่ค าตอบของค าถาม
นั้นๆ  ทั้งนี้ผู้วิจัยอาจเริ่มตั้งค าถามด้วยวลีค าถาม เช่น  อะไร  อย่างไร  
ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร 
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ปัญหาการวิจัย

ตัวอย่าง เช่น

❖หัวข้อวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของอะไร และประกอบด้วยเรื่อง
อะไรบ้าง

❖ความเป็นมาของเร่ืองน้ีเป็นอย่างไร

❖เร่ืองน้ีสามารถจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในประเภทใด

❖เร่ืองน้ีมีอะไรดี สามารถน าไปใช้อะไรได้บ้าง
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ปัญหาการวิจัย

ตัวอย่างเช่น

➢วิจัยเรื่อง “ปัจจัยด้านที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความ
ผูกพันในองค์การของข้าราชการกรมกิจการพลเรือน
ทหารบก” 

➢ปัญหาการวิจัย คือ ปัจจัยด้านใดบ้างท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจและความผูกพันในองค์การของข้าราชการกรมกิจการ
พลเรือนทหารบก
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ปัญหาการวิจัย

➢เมื่อรวบรวมค าถามที่ตั้งขึ้นมาแล้ว ควรจัดกลุ่มของค าถาม และมุ่ง
ความสนใจไปยังค าถามที่ขึ้นต้นด้วยท าไม หรืออย่างไร และพิจารณา
ว่าค าถามไหนที่ผู้วิจัยสนใจและอยากรู้ค าตอบที่สุด ค าถามนั้นจะเป็น
ค าถามส าหรับงานวิจัยของผู้วิจัย

➢การเขียนปัญหาการวิจัย ในรูปค าถามสามารถเขียนได้ 3 ลักษณะ 
คือ
➢1. ประเด็นค าถามเชิงพรรณนา

➢2. ประเด็นค าถามเชิงความสัมพันธ์

➢3. ประเด็นค าถามเชิงเปรียบเทียบ
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การเขียนปัญหาการวิจัย ในประเด็นค าถามเชิงพรรณนา

➢ได้แก่ การก าหนดหัวข้อปัญหาวจิัยในรูปค าถามที่ว่า

“ อะไรคือ / อะไรเป็น” (What is)

➢การตอบประเด็นค าถามดังกล่าวนี้ แสดงเป็นนัยว่า นักวิจัยจะต้อง
อาศัยการวิจัยเชิงส ารวจ  เช่น
oอะไรคือพฤตกิรรมแปลกแยกของนสิิต/นักศึกษาที่มีความเบี่ยงเบน
ทางเพศ

oอะไรคือพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์ดีเด่น
และไม่ดีเด่น
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การเขียนปัญหาการวิจัย ในประเด็นค าถามเชิงความสัมพันธ์

➢ได้แก่ การก าหนดหัวข้อปัญหาวิจัย ในรูปของค าถามที่มุ่งหาค าตอบว่า

“ ตัวแปร X  มคีวามสัมพันธ์กับตัวแปร Y หรือไม่”  หรือ

“ ตัวแปร X  พยากรณ์ตัวแปร Y ได้หรือไม”่

➢การสืบหาค าตอบของค าถามทั้ง 2 ประเด็นนี้ แสดงเป็นนัยว่านักวิจัยต้อง
ออกแบบการวิจัยเป็นประเภทการศกึษาสหสัมพันธ์ (correlation  design)  เช่น
oทัศนคติของนักเรียนมคีวามสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่

oปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความเอาใจใส่ต่อ
การศึกษา ท านายความส าเร็จในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้อย่างแม่นย าหรอืไม่
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การเขียนปัญหาการวิจัย ในประเด็นค าถามเชิงเปรียบเทียบ

➢ได้แก่ การก าหนดหัวข้อปัญหาวิจัย ในรูปของค าถามที่มุ่งเน้นการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่สนใจระหว่างกลุ่มควบคุมที่ที่
ด าเนินตามสภาวะปกติและกลุ่มทดลองที่จัดกระท าทางการทดลองขึ้น เพื่อ
มุ่งหาค าตอบว่า   “มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างหรือไม่”

➢ค าถามวิจัยประเภทนี้ต้องอาศัยแบบการวิจัยเชิงทดลอง (experimental 
design) หรื อการศึ กษาย้ อนรอย เปรี ยบ เที ยบหาสา เหตุ ( causal 
comparative design) มาใช้ในการสืบค้นหาค าตอบ เช่น
oผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์ดีเด่นและไม่ดีเด่น มีพฤติกรรมการบริหารงานด้าน
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการ การตัดสินใจ และการ
ตดิต่อสื่อสารแตกต่างกันหรือไม่
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การตั้งค าถามวิจัย ของงานวิจัยประเภทต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยแตกต่างกันไว้ ดังน้ี

➢การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
oบรรยายเหตุการณ์หรอืปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต

oวิเคราะห์เชื่อมโยงความเกี่ยวข้องระหว่างปรากฏการณ์

oบรรยายสภาพการณ์และอภิปรายสรุป

➢การตั้งค าถามวจิัย

อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดวิวัฒนาการของปรัชญาการศึกษาไทยที่ใช้อยู่
ในอดีตจนมาเป็นแบบการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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การตั้งค าถามวิจัย ของงานวิจัยประเภทต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยแตกต่างกันไว้ ดังน้ี

➢การวิจัยเชิงส ารวจ
oศึกษาเหตุการณ์ สภาพต่างๆที่เกิดขึ้น ตัวแปรที่ศึกษาไม่ถูกจัดกระท า แต่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

➢การตั้งค าถามวจิัย

สภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ
ครูระดับประถมศึกษามอีะไรบ้าง
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การตั้งค าถามวิจัย ของงานวิจัยประเภทต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยแตกต่างกันไว้ ดังน้ี

➢การวิจัยเชิงทดลอง
oศึกษาอิทธิพล หรือผลของตัวแปรจัดกระท าที่มีต่อตัวแปรตาม โดยมีการควบคุมตัว
แปรที่ไม่เกี่ยวข้องโดยใช้แผนการทดลอง

➢การตั้งค าถามวจิัย

ผลของการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรยีนชั้น ป.6 ต่างจากการสอนแบบเดมิอย่างไร
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การตั้งค าถามวิจัย ของงานวิจัยประเภทต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยแตกต่างกันไว้ ดังน้ี

➢การวิจัยเชิงทดลอง
oศึกษาอิทธิพล หรือผลของตัวแปรจัดกระท าที่มีต่อตัวแปรตาม โดยมีการควบคุมตัว
แปรที่ไม่เกี่ยวข้องโดยใช้แผนการทดลอง

➢การตั้งค าถามวจิัย

ผลของการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรยีนชั้น ป.6 ต่างจากการสอนแบบเดมิอย่างไร
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การตั้งค าถามวิจัย ของงานวิจัยประเภทต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยแตกต่างกันไว้ ดังน้ี

➢การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงสัมพันธ์/เชิงเปรยีบเทียบ-สาเหตุ
oศึกษาเหตุการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษาไม่ถูกจัดกระท า แต่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

➢การตั้งค าถามวจิัย

ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา

170



การตั้งค าถามวิจัย ของงานวิจัยประเภทต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยแตกต่างกันไว้ ดังน้ี

➢การวิจัยเชิงประเมินผล
oเพื่อตรวจสอบบรบิท ปัจจัย กระบวนการ ผลการด าเนนิงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด และตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ

➢การตั้งค าถามวจิัย

โครงการหรือกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางที่โรงเรียนก าลังด าเนินการอยู่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระดับใด มีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรบ้าง หากต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น ควร
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
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การตั้งค าถามวิจัย ของงานวิจัยประเภทต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยแตกต่างกันไว้ ดังน้ี

➢การวิจัยและพัฒนา
oพัฒนาระบบ  เครื่องมือ หรอืผลงานทางวิชาการ และตรวจสอบสิ่งที่พัฒนาขึ้นใน
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเหมาะสมกับสภาพเง่ือนไขต่างๆ

➢การตั้งค าถามวจิัย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะ
เช่นใด
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สมมติฐานการวจิัย
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สมมติฐานการวิจัย

➢เมื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งอย่างรอบดา้นจนพอจะมองเห็นแนวทางว่า ประเด็นที่สนใจศึกษานั้นจะมีผลออกมา
เป็นเช่นไร จึงลงมือเขียนสมมตฐิาน สมมตฐิานเป็นการคาดเดาหรอืท านายค าตอบของปัญหาการวิจัย 

➢ซึ่งอาศัยเหตุผลจากทฤษฎีแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเขียนในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัว
ขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบได้ดว้ยข้อมูลเชิงประจักษต์่อไป โดยเฉพาะวิจัยเชิงปริมาณ 

➢ส าหรับการวจิัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยอาจจะตัง้หรอืไม่ตัง้สมมติฐานการวจิัยไว้ก่อนก็ได้ และมักจะเขยีนในเชิงบรรยาย 

➢ทั้งนี้การเขียนสมมติฐานจะเขียนเพื่อก าหนดแนวทางและเป้าหมายของการศึกษา แต่พร้อมจะปรับเปลี่ยนเมื่อเก็บ
ข้อมูลไปบางส่วนแล้ว 

➢ในส่วนข้อเสนอแนะในการตั้งสมมติฐานที่ดี จะเอื้อให้ท าการวิจัยได้เป็นอย่างดีนั้นจะต้องสะท้อนถึงแนวความคิดที่
ชัดเจนไม่คลุมเครือ ตอ้งก าหนดให้ชัดเจน ให้ความหมายในเชิงปฏิบัติได้เป็นอย่างดี การตั้งสมมติฐานก็จะชัดเจนตามไป
ด้วย รวมทั้งต้องเฉพาะเจาะจง เพราะหากตั้งสมมติฐานไว้กว้างเกินไปอาจไม่สามารถพิสูจน์หรือทดสอบได้ และควร
ค านงึถึงเทคนคิและความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขานั้นๆ เพราะผู้วิจัยจะต้องแน่ใจว่า สมมติฐานที่ตนตั้งขึ้นนั้นจะต้อง
พิสูจน์หรอืทดสอบได้ 
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สมมติฐานการวิจัย

➢สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) หมายถึง ข้อสันนิษฐานของ
ผู้วิจัยเกี่ยวกับค าตอบที่จะได้รับจากการด าเนินการวิจัย หรือการคาดเดา
ค าตอบล่วงหน้าส าหรับปัญหาวิจัย 

➢เป็นการคาดเดาค าตอบไว้อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยทฤษฏี แนวคิด หรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นฐานในการหาค าตอบล่วงหน้า

➢สมมติฐานสามารถใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้า  ตลอดจนเป็นแนวทางใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลว่าสิ่งที่ผู้วิจัยศึกษาอยู่นั้นเป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่  ทั้งนี้สมมติฐานที่ตั้งไว้อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง
ตามที่ผู้วิจัยคาดคะเนก็ได้  ขึ้นอยู่กับการทดสอบสมมติฐานโดยอาศัยข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้และวิธีการทางสถิติ
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ประเภทของสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานแบ่งออกได้เป็น  2 ประเภท คือ 

➢1. สมมติฐานการวิจัย 

(Research Hypothesis)

➢2. สมมติฐานทางสถิติ 

(Statistic Hypothesis)
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ประเภทของสมมติฐานการวิจัย 

➢1. สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เขียนอยู่
ในรูปของข้อความที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษากับค าตอบที่
ผู้วิจัยคาดคะเนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถสื่อความหมายได้โดยตรง
มีเทคนคิการเขียน    2 แบบ ได้แก่
➢1) สมมติฐานแบบมีทิศทาง (Directional Hypothesis) เป็นการเขียนที่
สามารถระบุทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรว่าสัมพันธ์ในทางใด หากเป็น
การเปรียบเทียบก็สามารถระบุตัวแปรได้ว่า มากกว่าหรือน้อยกว่า สูงกว่า
หรือต่ ากว่า เป็นต้น เช่น

➢ความพึงพอใจในสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความผูกพันธ์องค์การ
ในเชิงบวก
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ประเภทของสมมติฐานการวิจัย 

➢2) สมมติฐานแบบไม่มทีิศทาง (Non-Directional Hypothesis) เป็นการเขียน
โดยไม่ระบุทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรว่าสัมพันธ์ในทางใด เนื่องจากไม่มี
สิ่งบ่งชี้จากการศึกษาว่าแนวโน้มของตัวแปรจะเป็นอย่างไร เช่น
➢ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันธ์องค์การที่แตกต่างกัน
➢ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีระดับการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่แตกต่างกัน
➢ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้สูงอายุที่ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิต และการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตที่แตกต่างกัน
➢การพัฒนาคุณภาพชวีิตมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนคร
นนทบุร ีจังหวัดนนทบุรี
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ประเภทของสมมติฐานการวิจัย 

2. สมมติฐานทางสถิติ (Statistic Hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เปลี่ยนรูป
มาจากสมมติฐานการวิจัย ให้อยู่ในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ใช้
สัญลักษณ์แทนคุณลักษณะของประชากรที่ เรียกว่า พารามิเตอร์ 
(Population Parameter) มาเขียนอธิบายความสัมพันธ์ สมมติฐานทาง
สถิตจิะประกอบด้วย 2 ลักษณะควบคู่กันเสมอ ได้แก่
➢1) สมมตฐิานเป็นกลาง หรือ สมมตฐิานหลัก (Null Hypothesis) 

➢2)สมมติฐานที่ไม่เป็นกลาง หรือ สมมติฐานรอง หรือ สมมติฐานทางเลือก 
(Alternative Hypothesis)
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ประเภทของสมมติฐานการวิจัย 

2. สมมติฐานทางสถิติ (Statistic Hypothesis)

180

สมมตฐิานเป็นกลาง หรือ สมมติฐานหลัก 
(Null Hypothesis) 

สมมตฐิานที่ไม่เป็นกลาง หรือ สมมติฐานรอง 
หรือ สมมติฐานทางเลือก (Alternative Hypothesis)



ประเภทของสมมติฐานการวิจัย 

➢1) สมมติฐานเป็นกลาง หรือ สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) แทนด้วย
สัญลักษณ์ Ho เป็นสมมติฐานทางสถิติที่เขียนอธิบายตัวแปร 2 ตัวนั้นเท่ากัน 
ไม่แตกต่างกัน หรือไม่มคีวามสัมพันธ์กัน

➢2) สมมติฐานที่ไม่เป็นกลาง หรือ สมมติฐานรอง หรือ สมมติฐานทางเลือก 
(Alternative Hypothesis) แทนด้วยสัญลักษณ์ H1 เป็นสมมติฐานทางสถิติที่
เขียนอธิบายถึ งความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยระบุถึ งทิศทางของ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรว่าสัมพันธ์กันทางใด (บวกหรือลบ) หรืออธิบายถึง
คุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งของสองกลุ่ม โดยระบุว่ากลุ่มใดเป็น
คุณลักษณะนั้นหรือสิ่งนั้น ดีกว่า –เลวกว่า, มากกว่า –น้อยกว่า, สูงกว่า –
ต่ ากว่า อีกกลุ่มหนึ่ง หรือแตกต่างกัน หรือไม่เท่ากัน หรือมีความสัมพันธ์กัน
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สมมติฐานทางเลือก (Alternative Hypothesis)
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ประเภทของสมมติฐานการวิจัย 

➢สัญลักษณ์ท่ีใช้บ่อยในการตั้งสมมติฐานทางสถิติได้แก่

r แทนความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปคะแนนดิบ

ρ (โร)      แทนสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

μ (มิว)     แทนค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร

σ (ซิกมา) แทนความแปรปรวนของประชากร หรือค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน
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วิธีการตั้งสมมติฐาน

➢สมมติฐานเป็นการเดาค าตอบต่อปัญหาที่ ศึกษา ดั งนั้นการ
ตั้งสมมติฐาน จึงต้องเริ่มจากการพิจารณา จุดมุ่งหมายของการวิจัย
ก่อนว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร แล้วจึงตั้งสมมติฐานทางวิจัย ซึ่งจะตั้งแบบ
มีทิศทางหรือไม่มีทิศทางก็ได้แล้วแต่ว่าผู้วิจัยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษามากน้อยเพียงใด 

➢ถ้ามีข้อมูลมากพอที่จะใช้ยืนยัน จะตั้งแบบมีทิศทาง ถ้ามีข้อมูลไม่พอ
หรือไม่แน่ใจ จะตั้งแบบไม่มีทิศทาง

➢เมื่อก าหนดตั้งสมมติฐานทางวจิัยได้แล้ว จึงตั้งสมมติฐานทางสถิติและ
การตั้งสมมติฐานทางสถิติจะต้องตั้งทั้งสมมติฐานเป็นกลาง และ
สมมติฐานไม่เป็นกลางควบคู่กันไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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สมมติฐานทางสถิติ มี 2 ชนิดคือ

➢2.1 สมมติฐานที่เป็นกลาง (Null hypothesis) 

➢สัญลักษณ์ท่ีใช้ คือ H0

➢2.2 สมมติฐานทางเลือก (Alternative hypothesis)

➢สัญลักษณ์ท่ีใช้ คือ H1
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สมมติฐานทางสถิติ

H 0
    : 

1
  =   

2
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หมายความว่า ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากรกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 เท่ากันหรือไม่มีความแตกต่างกัน

หมายความว่า ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่เท่ากันหรือมีความแตกต่างกัน

H0

H1



สมมติฐานทางสถิติ
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H 0
    :      =    0 

หมายความว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับตัวแปร Y 

หมายความว่า ตัวแปร X กับตัวแปร Y  มีความสัมพันธ์กัน



สมมติฐานทางสถิติ

➢ในกรณีที่เป็นงานวจิัยในลักษณะเปรยีบเทียบ
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สมมติฐานทางสถิติ

➢ในกรณีที่เป็นงานวจิัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร H1 

มีได้ 3 ลักษณะดังนี้
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ตัวอย่างที่ 1

วัตถุประสงค์การวิจัย 

“เพื่อเปรยีบเทียบความเป็นผู้น าระหว่างนักเรยีนหญิงและนักเรยีนชาย”

สมมติฐานทางการวิจัย

“นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีลักษณะความเป็นผู้น าแตกต่างกัน”

สมมติฐานทางสถิติ
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ตัวอย่างที่ 2

วัตถุประสงค์การวิจัย 

“เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาคณติศาสตร์ ”

สมมติฐานทางการวิจัย

“เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วชิาคณิตศาสตร์ ”

สมมติฐานทางสถิติ

 H 0
   :     =    0 

H 1
  :  0  



ตัวอย่างท่ี 3

จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาว่าความคิดเห็นของผู้ประกอบการและพนักงานที่
มีจริยธรรมของนักธุรกจิแตกต่างกันหรือไม่

กรณีที่ 1 ตั้งสมมติฐานทางวจิัยแบบมีทิศทาง

ความคิดของผู้ประกอบการมีระดับที่มากกว่าของพนักงาน

สมมติฐานทางสถิติ

H0 : μ 1 = μ 2

H1 : μ 1 < μ 2
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ตัวอย่างท่ี 4

กรณีที่ 2 ตั้งสมมตฐิานทางวิจัยแบบไม่มทีิศทาง

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการกับของพนักงานที่มีต่อจริยธรรมของนักธุรกิจ
แตกต่างกัน

สมมติฐานทางสถิติ

H0 : μ 1 = μ 2

H1 : μ 1 ≠ μ 2

เมื่อ μ 1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของความคดิเห็นของผู้ประกอบการ

μ 2 หมายถึง คะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของพนักงาน
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แหล่งที่มาของสมมติฐาน

➢จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้รู้ทฤษฎีและผลวิจัยใน
ประเด็นต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจและเกิดแนวคิดที่ท าให้สามารถตั้งสมมติฐานได้

➢จากประสบการณ์เบ้ืองต้นของผู้วิจัยที่ได้ท างานคลุกคลกีับเร่ืองน้ันมาก่อน ท าให้มี
ข้อมูลที่จะเป็นแนวทางให้สามารถตั้งสมมติฐานได้

➢จากการสังเกตพฤติกรรมสังเกตความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ของพฤติกรรมนั้น
รวมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มของพฤติกรรมน้ันๆ

➢จากการสนทนากับผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ข้อคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นแนวทางท าให้ผู้วิจัยสามารถตั้งสมมติฐานได้

➢จากการได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษากับบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้น ท าให้เกิดความคิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของผู้วิจัย
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ลักษณะของสมมติฐานที่ดี

➢ต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย จุดมุ่งหมายต้องการศึกษาอะไร 
แนวใดสมมตฐิานก็ควรตั้งให้อยู่ในลักษณะของแนวทางเดียวกัน

➢ต้องอธิบายหรือตอบค าถามได้หมด ครอบคลุมปัญหาทุกด้าน และอยู่ใน
รูปแบบที่สามารถลงสรุปได้ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้าน

➢แต่ละข้อความใช้ตอบค าถามเพียงข้อเดียวหรือประเด็นเดียว นั่นคือถ้า
หลายหลายตัวแปร หรือหลายประเด็นควรแยกเป็นสมมติฐานย่อยเพราะจะ
ท าให้สามารถลงสรุปว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานได้ชัดเจน

➢ต้องสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
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ลักษณะของสมมติฐานที่ดี

➢ต้องสมเหตุสมผลตามทฤษฎีและความรู้พื้นฐานที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

➢ต้องเขียนด้วยถ้อยค าที่อ่านเข้าใจง่ายและมีความชัดเจนภายในตัวของมันเอง

➢ต้องสามารถตรวจสอบได้มีข้อมูลหรือหลักฐานที่จะน ามาสนับสนุนหรือ
คัดค้านได้สมมติฐานที่ดไีม่จ าเป็นต้องถูกต้องเสมอไป

➢ต้องมีขอบเขตพอเหมาะไม่แคบหรือกว้างไป ถ้าแคบเกินไป จะท าให้อธิบาย
ตัวแปรเกี่ยวข้องได้ไม่หมด ถ้ากว้างเกินไปก็จะท าให้เลือนลางได้และไม่
สามารถหาข้อมูลมากทดสอบได้เพียงพอ

➢ควรมอี านาจในการพยากรณ์สูง 
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หลักการเขียนสมมติฐานการวิจัย

➢การตั้งสมมติฐานควรกระท าหลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหานั้นๆ มาเป็นอย่างดเีพราะจะท าให้ผู้วิจัยเกิดความคิดเกี่ยวกับหัวข้อปัญหาที่จะ
วิจัย ท าให้สามารถตั้งสมมติฐานได้สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับปัญหาที่วิจัย

➢การต้ังสมมติฐานควรเขยีนในรูปของประโยคบอกเล่ามากกว่าประโยคค าถาม

➢การตั้งสมมติฐานควรแยกตามประเด็นย่อยๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย

➢ค าหรือกลุ่มค าที่ใช้ในประโยคสมมติฐาน จะต้องมีความชัดเจนไม่ก ากวม ถ้าเป็น
ศัพท์เฉพาะหรือค าท่ีมคีวามหมายได้หลายอย่างต้องนยิามให้ชัดเจน

➢ควรเขียนสมมตฐิานในลักษณะท่ีจะเป็นแนวทางในการลงสรุปว่ายอมรับหรือปฏิเสธ
สมมตฐิาน
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ประโยชน์ของสมมติฐาน

➢ช่วยบอกขอบเขตของปัญหา 

➢ชี้แนวทางในการวางแผนการวิจัย 

➢นักวิจัยมีความคิดกระจ่างแจ้งในเร่ืองท่ีท าการวิจัย

➢แนวทางในการลงสรุป ซึ่งการสรุปจะเขียนในลักษณะ
คัดค้านหรือสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งจะท าให้การแปรผล
ชัดเจน มีความหมายและเข้าใจง่าย
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การทดสอบสมมติฐาน

➢ขั้นที่ 1 ตั้งสมมติฐานทางสถิติ

➢ขั้นที่ 2 ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ(ก าหนดค่าอัลฟ่า :    ) ที่ 0.05

➢ขั้นท่ี 3 ค านวณค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมตฐิาน

➢ขั้นที่ 4 น าค่าสถติทิี่ได้ไปเปรียบเทยีบกับค่าวิกฤต ( ค่าที่ได้จากตาราง )

➢ขั้นที่ 5 การตัดสนิใจ มี 2 กรณี

1) ปฏิเสธ (reject) หรือ ยอมรับ (accept) ถ้าค่าที่ค านวณได้ตกอยู่ใน
พื้นที่วกิฤตจะปฏิเสธ

2) ยอมรับ (accept) ถ้าค่าสถิตทิี่ค านวณได้อยู่ในเขตยอมรับ
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การทดสอบสมมติฐานแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง
(Directional and  Indirectional test 

➢1. การทดสอบแบบมทีศิทาง หรือบางทเีรยีกว่า การทดสอบแบบหางเดยีว

(One- tailed test) มี 2 กรณี คือ 

1.1 กรณีหางเดยีวทางขวา 
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การทดสอบสมมติฐานแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง
(Directional and  Indirectional test 

➢1. การทดสอบแบบมทีศิทาง หรือบางทเีรยีกว่า การทดสอบแบบหางเดยีว

(One- tailed test) มี 2 กรณี คือ 

1.2 กรณหีางเดยีวทางซ้าย 
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การทดสอบสมมติฐานแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง
(Directional and  Indirectional test) 

➢2. แบบไม่มทีศิทาง หรือการทดสอบแบบสองหาง ( Two - tailed test ) 

ซึ่งเป็นการทดสอบเมื่อ     

203

H 1
    : 

1
      

2
 



ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน

เมื่อมีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ จะต้องมีการตัดสินใจว่า จะยอมรับหรือปฏิเสธ
สมมติฐานไร้นัยส าคัญทางสถิติ  (H0) ที่ตั้งเอาไว้ ไม่ว่าเราจะยอมรับหรือปฏิเสธ ก็อาจให้
เกดิความคลาดเคลื่อนในการตัดสนิใจได้ ซึ่งการตัดสนิใจดังกล่าว จะมีความคลาดเคลื่อนได้ 
2 ประเภท คือ 

➢1. ความคลาดเคล่ือนประเภท ที่ 1 (Type One Error)

มีค่าเท่ากับ    (อัลฟา) เป็นความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐานที่
สมมติฐานนั้นเป็นจรงิ

➢2. ความคลาดเคล่ือนประเภทที่ 2 (Type Two Error )

มีค่าเท่ากับ     (เบต้า) เป็นความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน ที่
สมมติฐานนั้นเป็นเท็จ
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ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน
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ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน

➢ในการทดสอบสมมติฐานใดๆ การทดสอบไม่จ าเป็นต้องได้รับ
การยืนยันเสมอไป และไม่ได้หมายความว่าการวิจัยนั้นล้มเหลว
เม่ือสมมติฐานเป็นเท็จ แต่จะได้การค้นพบข้อความรู้ใหม่ท่ี
อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคล่ือน ท่ีเป็นประโยชน์น าไปสู่การ
ก าหนดสมมติฐานใหม่เพื่อศึกษาค้นคว้าต่อไปว่าค าตอบท่ี
ถูกต้องจะเป็นอย่างไร
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ขั้นตอนในการทดสอบสมติฐาน

➢1.ตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) สมมติฐานที่ตั้งประกอบด้วย 2 แบบ คือ สมมติฐาน
หลัก หรือสมมติฐานหลัก (null hypothesis) ใช้สัญลักษณ์ H0 และตั้งสมมติฐาน
ทางเลอืกหรือสมมติฐานรอง (alternative hypothesis) ใช้สัญลักษณ์ H1 หรือ HA

➢2.ก าหนดระดับนัยส าคัญ (Statistical Significance Level)โดยทั่วไปจะนิยมก าหนด
ระดับนัยส าคัญ     ไว้ที่ 0.05 หรือ 0.01

➢3. เลือกสถิติที่ใช้ค านวณ สถิติที่ใช้ทดสอบ เช่น Z – test หรือ t – test (ขึ้นกับกลุ่ม
ตัวอย่าง)

➢4. ค านวณค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

➢5. เปดิตารางหาค่าวิกฤต

➢6. ตัดสินใจและสรุปผลว่า ยอมรับสมมติฐาน หรือปฏิเสธสมมติฐานหลัก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถติ ดูจากตาราง t และต้องเทียบค่า df เสมอ
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ตาราง t และ ค่า df (degree of freedom : ค่าอิสระของข้อมูล)



ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ
สมมติฐาน

➢ระดับนัยส าคัญ / ขอบเขตวิกฤต
เป็นค่าความน่าจะเป็นที่ก าหนดขึ้น เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับ

ความน่าจะเป็นที่ได้รับผลตามข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้น เพื่อจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานหลัก โดยจะปฏิเสธสมมติฐานก็ต่อเมื่อ
ความน่าจะเป็นของผลที่ได้ น้อยกว่า หรือ เท่ากับระดับนัยส าคัญที่
ก าหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05  หรือ 0.01

➢ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่จะส่งผลให้ความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานจะลดลง หากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กจะเพิ่ม
โอกาสให้เกิดความคลาดเคลื่อน
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ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ
สมมติฐาน

➢การสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้หลักความน่าจะเป็น ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี

ของประชากร จะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ลดลง

➢ความคล้ายคลึงของกลุ่มตัวอย่าง

ความคล้ายคลึงของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างความแปรปรวนลดลงจะส่งผลให้ความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 
ลดลงด้วย
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ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ
สมมติฐาน

➢ความแปรปรวนของข้อมูล
ข้อมูลที่มีความแปรปรวนน้อยท าให้โอกาสปฏิเสธสมมติฐานหลัก

จะมากกว่าข้อมูลที่มีความแปรปรวนมาก ท าให้ความคลาดเคลื่อนลดลง 
ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยที่มีความเชื่อมั่นจะท าให้ความ
แปรปรวนของข้อมูลลดลง

➢เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

การใช้เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสูงจะท าให้
ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนลดลง
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ขอบเขตการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย

➢ขอบเขตด้านเนื้อหา

➢ขอบเขตด้านตัวแปร

➢ขอบเขตด้านประชากร

➢ขอบเขตด้านระยะเวลาและสถานที่
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ขอบเขตการวิจัย

➢การระบุขอบเขตด้านเนื้อหาเข้าไปด้วย เพ่ือให้มองเห็นขอบเขตในการวิจัยได้มากขึ้น การ
เขียนขอบเขตการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะต้องครอบคลุมว่าจะศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง ซึ่งควร
สอดคล้องกับกรอบความคิดของการวิจัย (Research framework ) 

➢ควรมกีารระบุเหตุผลที่เราน าเอาตัวแปรเหล่านั้นเข้ามาศึกษาในกรอบความคิด ไม่ควรระบุ
แต่ชื่อตัวแปรที่ศึกษาว่าคืออะไรเท่านั้น แต่ต้องขยายความให้เห็นแนวคิดเบื้องหลัง เพ่ือให้
ผู้อ่านรายงานการวิจัยเข้าใจวิธีคิด หรือทฤษฎีที่ผู้วิจัยใช้เป็นฐานในการก าหนดกรอบแนวคิด 

➢ส่วนขอบเขตประชากรนั้น ผู้วิจัยต้องอธิบายว่ากลุ่มเป้าหมายที่ เกี่ยวข้องจริง แล้ว
ครอบคลุมคนกลุ่มใด ท าไมเราจึงสนใจที่จะศึกษาเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
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ตัวอย่างขอบเขตของการวิจัยด้านเนื้อหา

➢การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งก าลัง
บ ารุงทหารบก โดยน าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg et al., 
1923) มาเป็นกรอบแนวทางในการท าวิจัยในคร้ังนี้
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ตัวอย่างขอบเขตของการวิจัยด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (independent variables) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน มีรายละเอียดดังนี้

➢ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย

- เพศ

- อายุ

- ระดับการศึกษา

- ระดับการปฏิบัติงาน

- รายได้ต่อเดอืน

➢ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย

- ความส าเร็จของงาน

- การได้รับการยอมรับนับถือ

- ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน

- ความรับผิดชอบ

- ลักษณะของงาน

➢ปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย

- การบังคับบัญชา

- นโยบายการบริหาร

- สภาพแวดล้อมในการท างาน

- เงินเดอืน

- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา

- ความมั่นคงในงาน

- สถานะทางอาชีพ

➢ตัวแปรตาม (dependent variables) คือ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก ซึ่งมีตัว
บ่งชี้ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

- ประสิทธภิาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต

- ประสิทธภิาพในมิติของกระบวนการบริหาร

- ประสิทธภิาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ 
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ตัวอย่างขอบเขตของการวิจัยด้านประชากร

➢ประชากร คือ ข้าราชการกรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก จ านวนทั้งสิ้น 637 นาย 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรของ Taro Yamane ได้จ านวน
กลุ่มตัวอยา่งจ านวน ประมาณ 245 คน 

ตัวอย่างขอบเขตของการวิจัยด้านระยะเวลาและสถานที่

➢การวิจัยนี้จะศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564  เฉพาะในกรม
ส่งก าลังบ ารุงทหารบก



ตัวอย่าง ขอบเขตการวิจัย

➢ตัวอย่าง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นความส าคัญของการวิจัยที่ผูว้ิจัยพจิารณาว่าในการวิจัยเร่ืองนั้น ท าให้ทราบผลการวิจัย
เร่ืองอะไร และผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร เช่น การระบุประโยชน์ที่เกิดจาก
การน าผลการวิจัยไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ หรือน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ หรือแก้ปัญหา หรือพัฒนา คุณภาพ มหีลักการเขียนดังนี้ 

1. ควรระบุประโยชน์ที่อาจเกิดจากผลที่ได้จากการวิจัย 

2. ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขตของการวิจัยที่ได้ศกึษา

3. ในกรณีที่ระบุประโยชน์มากกวา่ 1 ประการ ควรระบุเป็นรายข้อ 

4. เขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดเจน และต้องมีความเป็นไปได้ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

➢นอกจากวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของการด าเนินการวิจัยที่มีทศิทางแล้ว ยังพบว่าประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยจะเป็นเสมือนผลผลิตและผลลัพธ์จากการท าวิจัย เขียนประโยชน์ที่
ได้รับโดยตรงมากที่สุด ไปหาประโยชน์น้อยที่สุดจากการวิจัย เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และสิ่งที่วิจัย ไมเ่ขียนล้อเลียนวัตถุประสงค์ แต่ควรเขียนในลักษณะว่า เม่ือทราบความแตกต่างแล้ว 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ ในแง่การเสริมสร้างความรู้ หรือการใช้ผลอย่างไร ไม่ขยายความเกินความ
เป็นจริง ต้องอยู่ในขอบข่ายของวัตถุประสงค์ที่ศึกษาเท่านั้น 

➢ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการวิจัย แต่ละเร่ือง ผู้วิจัยต้องทราบว่าเม่ือวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผลการวิจัยที่ได้จะน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งการน าผลการวิจัยไปใช้นั้นขึ้นอยู่กับงานวิจัย โดย
อาจน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน หรือก าหนดนโยบายใช้ในการปรับปรุงเร่ืองต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการท าวิจัย หรือ พัฒนางานด้านต่างๆ เป็นต้น 

➢โดยในการเขียนประโยชน์คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนั้นจะต้องให้สอดคล้องเร่ืองที่ศึกษาและ
วัตถุประสงค์การวิจัย อธิบายถึงประโยชน์ที่จะน าไปใช้ได้จริง ในด้านวิชาการ จะเป็นการค้นพบ
ทฤษฎีใหม่ซึ่งสนับสนุนหรือ คัดค้านทฤษฎีเดิม ประโยชน์ในเชิงประยุกต์ เช่น น าไปวางแผนและ
ก าหนดนโยบายต่างๆ หรือประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือหาแนวทางพัฒนาใหด้ีขึ้น เป็นต้น
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

➢เป็นการให้ความหมายของค าที่ เป็นแนวคิด ออกมาในลักษณะที่วัดได้สังเกตได้เพ่ือให้มี
ความหมายที่แน่นอนมีขอบเขตเป็นอย่างเดียวกัน จะได้ไม่เกิดความคลาดเคล่ือนในงานวิจัย ท าให้
ผู้อ่านเข้าใจความหมายตรงกัน การใหค้วามหมายของค าในเชิงปฏิบัติการจะต่างไปจากความหมาย
เชิงทฤษฎีคือ จะเน้นที่การวัด การสังเกตที่ปฏิบัติได้ แต่ค านิยามที่ให้ต้องไม่ขัดกับความหมายเชิง
ทฤษฎี

➢การให้นิยามศัพท์เฉพาะเป็นการให้ความหมายของค าที่มีความส าคัญในการวิจัยเร่ืองนั้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าที่เป็นตัวแปรตามที่เป็นนามธรรม ทฤษฎีหลักการ แนวคิดจากผู้รู้ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนิยามให้อยู่ในรูปของนิยามปฏิบัติการ จึงจะสามารถสร้างเคร่ืองมือ
วิจัยที่มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรง

➢ค านิยามศัพท์เฉพาะ ในการวิจัยทั่วไปมักจะต้องให้ความหมายของค าบางค าที่ส าคัญ ที่ใช้ใน
รายงานการวิจัย ให้เฉพาะเจาะจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยและผู้อ่านมีความ
เข้าใจตรงกัน ดังนั้นนักวิจัยจะท าการวิจัยเร่ืองใดจะต้องนิยามศัพท์เฉพาะแต่ละตัวให้ชัดเจนก่อน 
ซึ่งจะชว่ยใหง้านวิจัยอยู่ในกรอบมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

เป็นการให้ค านิยามศัพท์ที่เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยเรื่องนี้ ให้มีความ
ชัดเจน ไม่ก ากวม และท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจที่ตรงกัน  โดยอธิบายนิยามศัพธ์เฉพาะตาม
ตัวแปรในกรอบแนวความคดิ

ตัวอย่างเช่น หัวข้อการวิจัย : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย 

นิยามศัพท์เฉพาะ ประกอบด้วย

ความพึงพอใจ หมายถึ ง  ความรู้ สึ กนึกคิดของนักศึกษาว่ าดีห รือไม่ดีต่ อ 
สภาพแวดล้อม มทร.ล้านนา เชียงราย 

สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย หมายถึง สภาพแวดล้อมด้านความประทับใจ 
มหาวทิยาลัย ด้านการเรียนการสอน เพ่ือการบริหาร และการบริการวิชาการ
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ตัวอย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ 
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ตัวอย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ 
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ตัวอย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ 
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ตัวอย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ 
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ตัวอย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ 
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สรุปนิยามศัพท์เฉพาะ 

➢สรุปได้ว่า หลักการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยจะต้องไม่ขัดแย้ง
กับหลักทฤษฎี หรือ ข้อเท็จจริงทั่วไปควรเป็นนิยามที่ผู้วิจัยเขียนขึ้นเอง โดย
ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎี ควรนิยามตามตัวแปรที่จะศึกษา และ 
เนื้อหาที่วิจัย มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และผู้อ่านเข้าใจได้ตรงกัน ควรเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวแปรวัดด้วยอะไร ผลเป็นอะไร
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บทที่ 2 : วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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แนวคิด  ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

วรรณกรรมในที่นี้ หมายถึงแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ การทบทวนวรรณกรรมจึงเป็น
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา เพ่ือ
จะตรวจสอบว่า ประเด็นที่ตนสนใจนั้นอยู่ในสถานภาพใด อะไรที่ท ากันไปแล้ว ท าอย่างไร 
และผลเป็นอย่างไร นักวิจัยส่วนมากจึงให้ความส าคัญกับขั้นตอนนี้ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่
ส าคัญในการท าวิจัย ซึ่งอาจกระท าในสองระยะคือ

▪ 1. ทบทวนก่อนก าหนดปัญหาการวิจัย ในระยะนี้จะเป็นการศึกษาค้นคว้า เพ่ือมองหา
ปัญหาการวิจัย หรือท าให้ปัญหาการวิจัยชัดเจนยิ่งขึน้พร้อมกับตรวจสอบว่างานวิจัยที่จะ
ท านั้นมีผูใ้ดท ามาก่อนหรือไม่ อยา่งไร

▪ 2. เป็นการทบทวนหลังจากก าหนดปัญหาการวิจัยแล้วเพ่ือศึกษาแนวคิด และหรือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องว่าเป็นอย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง และส่วนไหนของทฤษฎีหรือ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องที่จะน ามาใช้ในงานที่ตนจะศึกษา ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้ผู้วิจัยมี
ความรู้ในเรื่องที่จะศึกษาอย่างเพียงพอ
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แนวคิด  ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนวรรณกรรมไมเ่พียงแต่จะได้เรียนรู้จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆเท่านั้น แต่ยังช่วย
ประหยัดเวลา แรงงาน และงบประมาณ ด้วยเหตุนี้ก่อนจะเริ่มท าการวิจัย นักวิจัยควรจะค้นหา
ค าตอบต่อไปนี้

➢1) การวิจัยประเภทไหนที่มีผู้ท าแล้วในประเด็นนั้น

➢2) ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งก่อนๆ มีอะไรบ้าง

➢3) ข้อเสนอแนะที่นักวิจัยเสนอไว้ในการวิจัยครั้งต่อไปคืออะไร

➢4) มีประเด็นใดบา้งที่ยังไม่ได้ศึกษา

➢5) ประเด็นที่นักวิจัยสนใจจะชว่ยเพิ่มองค์ความรู้ในสาขานั้นๆ อย่างไร

➢6) การศึกษาที่ผ่านมาใช้วธิีการศึกษาอย่างไร

ค าตอบที่ได้จากค าถามดังกล่าวจะช่วยในการก าหนดปัญหาการวิจัย หรือตั้งสมมติฐานได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การทบทวนวรรณกรรมยังน าไปใช้ในขั้นตอนอ่ืนของการวิจัยด้วย เช่น การ
ออกแบบการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยในส่วนของการอภิปรายผล
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แนวคิด  ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

▪ ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาผลงานวิชาการในอดีตที่มีการพรรณนา 
เปรียบเทยีบ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณ์ทฤษฎีที่ส าคัญ

▪ น ามาสร้างความเชื่อมโยงกับข้อมูลเอกสารทั้งหมดและสังเคราะห์ให้เข้ากับงานวิจัยของ
เรา

▪ ไม่ใช่การคัดลอก ตัดแปะ แต่เป็นการบูรณาการให้ตรงกับข้อมูลของเรา

▪ มกีารอ้างองิทางวิชาการ

▪ แหล่งค้นหาที่ส าคัญ คือ internet , e-book, e-journal และส านักสารสนเทศของ
สถานศึกษา เวปไซต์ที่นิยมคือ google, emerald, sciencedirect , proquest โดยเลือกไฟล์ 
pdf.

▪ ระบุค าหลัก (key words) ที่ตรงกับงานวจิัยของเรา

▪ วรรณกรรมไม่ควรเก่าเกิน 5ปี  ยกเว้นวรรณกรรมที่คลาสสกิ
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การค้นหาค าส าคัญ (keywords) 

➢ค าที่ก าหนดขึน้มาเพ่ือใช้แทนเนือ้หาของบทความวารสาร ซึ่งตอ้งเป็นค าที่สั้นกะทัดรัด 
ได้ใจความ มีความหมาย เป็นค านามหรือเป็นศัพท์เฉพาะ ซึ่งการค้นหาด้วยค าส าคัญ 
หรือ Keyword นี ้จะเป็นการค้นหาค าที่ปรากฏอยูใ่นชื่อเรื่อง ไม่วา่จะเป็นบริเวณต้นเรื่อง 
กลางเรื่องหรือท้ายเรื่อง 

➢การระบุค าส าคัญ เป็นการแยกส่วนของช่ือเรื่องวจิัยที่เราศึกษาออกเป็นค าๆ เพ่ือ
สะดวกในการน ามาตั้งเปน็ค าส าคัญ โดยแยกส่วนตามค าหลักของชื่องานวิจัย 
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ค าหลักของชื่องานวิจัย
โดยสามารถแยกได้ดังนี้

➢ค าส าคัญประเภทบอกลักษณะการศึกษา เช่น ทัศนคติการรับรู้การประเมนิความ
คิดเห็นความคาดหวัง ฯลฯ

➢ค าส าคัญปะเภทบอกตัวแปรในการศึกษา เช่น การบริหารสถานศึกษาการบริหารงาน
วิชาการการมสี่วนร่วมการบริหารหลักสูตรการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ

➢ค าส าคัญประเภทบอกลักษณะสิ่งที่ตอ้งการศึกษา เช่น โรงเรียนประถมศกึษา
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเทศบาลต าบลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

➢ค าส าคัญประเภทบอกวธิีวิทยาการศึกษา เช่น เชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่มข้อเสนอเชิง
นโยบายอนาคตภาพ ฯลฯ
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การทบทวนวรรณกรรมเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

o เอกสารอ้างอิงทั่วไป (General references) เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอกสารที่
นักวิจัยจะใช้ ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถเสาะหา และจัดการเอกสารที่ต้องการได้ 
ตามปกติเอกสารอ้างอิงทั่วไปจะมีข้อมูลเกี่ยวกับช่ือผู้เขียนเอกสาร ช่ือเอกสาร ช่ือโรง
พิมพ์ เมืองที่พิมพ์ ฉบับและปีที่พิมพ์ เอกสารอ้างอิงทั่วไปที่ส าคัญและมีประโยชน์ ได้แก ่
ดรรชนีวารสาร รายงานเอกสาร บทคัดย่องานวิจัย และบทคัดย่อบทความ เป็นต้น

o เอกสารปฐมภูมิ (Primary literature) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออ่ืนๆ ที่ผู้แต่งน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการที่เป็นความคิดและประสบการณ์โดยตรงประมวลเป็นผลงานวิชาการ 
สาระในเอกสารดังกล่าวจัดว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิจึงมีความเที่ยงและความตรงสูง เอกสาร
ปฐมภูมิจึงมีประโยชน์และคุณค่าต่อการวิจัยสูง เอกสารปฐมภูมิที่ส าคัญได้แก่ บทความ
ทางวิชาการ บทความวจิัย รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
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การทบทวนวรรณกรรมเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

o เอกสารทุติยภูม ิ(Secondary literature) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อชนิดอ่ืนๆ ที่ผู้แต่งได้
ศึกษาผลงานทางวิชาการมาจ านวนหนึ่งแล้ว และน าเสนอผลการศึกษาในรูปผลงาน
วิชาการ แม้วา่ความเที่ยงตรงของเอกสารทุติยภูมิจะด้อยกว่าเอกสารปฐมภูมิ แต่เอกสาร
ทุติยภูมกิ็ให้สารสนเทศที่มกีารจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ และมีการสังเคราะห์มาเป็นอย่าง
ดี ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยติดตามองค์ความรู้ที่ตนสนใจโดยใช้เวลาน้อยกว่าปกติ เอกสาร
ทุติยภูม ิได้แก่ หนังสือประเภทต ารา พจนานุกรมปริทัศน์งานวิจัย รวมถงึสื่อสิ่งพิมพอ่ื์น ๆ
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แหล่งของการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง

o หนังสือ เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่มีการเขียนรวบรวมเรียบเรียงและมีการจัดท าไว้เป็น
รูปเล่มมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีหลักการของเร่ือง
เร่ืองหนึ่งที่ท าการเขียนซึ่งผู้วิจัยสามารถน ามาอ่านและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือ
ประกอบการท าวิจัยได้เป็นอย่างดี

o หนังสืออ้างอิง เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่มีการจัดรวบรวมเรียบเรียงเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง
รวมเขา้ไว้อยู่ในเล่มเดียวกันเพ่ือให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการค้นหาศึกษา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการค้นคว้าหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับในแขนงวิชาหนึ่งรวมถึง
หลักการในเชิงประวัติศาสตร์ที่จะน ามาอา้งอิงและวิเคราะห์ เช่น พจนานุกรม สารานุกรม 
เป็นต้น
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แหล่งของการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง

o วารสาร เป็นหนังสือชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการที่น ามารวบรวมอยู่
ในเล่มเดียวกันโดยมีการจัดพิมพ์มีการก าหนดเวลาไว้แน่นอนเช่นทุกๆ 3 เดือน ทุกๆ 6
เดือน เป็นต้น 
oรายช่ือของวารสารต่างๆ ในประเทศไทยดูไดจ้ากหอ้งสมุด จะมีหนังสือรวบรวมรายช่ือวารสาร
ในประเทศไทยรวบรวมรายช่ือของวารสารทั้งหมดที่ตีพิมพใ์นประเทศไทย 

oบทความในวารสารเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อเขียนทางวิชาการที่ค่อนข้างทันสมัยกว่าหนังสือใน
ช่วงเวลานั้นเนื่องจากแต่ละบทความมีจ านวนหน้าไม่มากนักโดยทั่วไปอยู่ประมาณ 10-20 
หน้า ซึ่งสะดวกต่อการจัดพิมพ์และเผยแพร่ได้รวดเร็วอีกทั้งบทความในวารสารอาจเป็น
ข้อสรุปจากงานวิจัยที่ถูกน ามาสรุปอีกดว้ย
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แหล่งของการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง

o ข่าวสาร เป็นเอกสารสิ่งส าคัญชนิดหนึ่งที่ตีพิมพ์และเผยแพร่อย่างต่อเนื่องจัดท าขึ้นโดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ด้านนั้นโดยตรงเช่นข่าวเศรษฐกิจการเกษตรจัดท าและ
เผยแพร่โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่าวสารส านักผังเมือง
จัดท าและเผยแพร่โดยส านักผังเมืองเป็นต้นเนื้อหาภายในข่าวสารมุ่งเน้นน าเสนอให้เห็นถึงแนวคิด
การเปลี่ยนแปลงการประชาสัมพันธ์โดยอาจอยู่ในลักษณะบทความสั้น

o หนังสือพมิพ์ เป็นเอกสารสิ่งพมิพ์ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมแต่ละวันมีการใช้กระดาษขนาดใหญ่เป็นรูปแบบของการน าเสนอผู้วิจัยอาจได้ปัญหาวิจัย
จากการอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีการชี้ประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและยังรวมถึงประโยชน์ในแง่
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์อีกด้วย

o เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัด
ประชุมสัมมนาในหัวข้อหนึ่งซึ่งผู้วิจัยอาจไดแ้นวความคิดต่างๆ ที่ได้จากการน าเสนอในรูปแบบของ
เอกสารหรือรวมไปถึงการเข้ารับฟังสัมมนา
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แหล่งของการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง

o รายงานการวิจัย เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่รายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
โดยทั่วไปในรายงานชิ้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหาในบทที่ส าคัญ ได้แก่ บทน าการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการก าหนดสมมติฐาน การวิจัยระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอ และอภปิรายผลข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้วิจัยจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องอ่านรายการการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเร่ืองที่ตนก าลังศึกษาอยู่

o วิทยานิพนธ์ เป็นรายงานวิจัยประเภทหนึ่งที่ถูกจัดท าขึ้นโดยนิสิตนักศึกษาเพ่ือประกอบ
การศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยควรส ารวจทบทวนวิทยานิพนธ์ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ตน
ก าลังศึกษา

o สารนิพนธ์ เป็นรายงานการศึกษาฉบับย่อของนิสิตนักศึกษาเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาสารนิพนธ์จะมีคุณค่าในการศึกษาเฉพาะกรณีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
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แหล่งของการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง

o เอกสารสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ได้แก่ รายงานการประชุมค าสั่งหรือหนังสือเวียนซึ่งจะมีคุณค่าในแง่ของ
การที่จะช่วยท าให้ผู้วิจัยได้เข้าใจรายละเอียดที่มาอันจะน ามาใช้เป็นประโยชน์หลักฐานข้อมูล
สนับสนุนในเชงิเหตุและผลในการสนับสนุนหรือคัดค้านในเร่ืองที่ต้องการศึกษาได้เป็นอย่างดี

o ไมโครฟิล์ม เป็นระบบของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยูจ่ านวนมากไว้เป็นหมวดหมู่เพ่ือความ
สะดวกในการบริหารจัดการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น ถ้าผู้วิจัยต้องการ
ศึกษาวิจัยเชิงประวัติประวัติศาสตร์ด้านกฎหมายของประเทศไทย อาจค้นคว้าได้ง่ายโดยค้นคว้า
จากส านักงานเลขาธกิารรัฐสภาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมายของไทยทัง้หมดตั้งแต่อดีต
โดยถูกเก็บไว้ในเก็บไว้ในไมโครฟิล์ม นอกจากนี้อาจค้นคว้าได้จากกองจดหมายเหตุแห่งชาติใน
ลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์
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แหล่งของการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง

o ฐานข้อมูล เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งแบ่งออกเป็น 3
ประเภทดังนี้
o ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic databases) เป็นการเก็บข้อมูลของหนังสือวารสาร

เอกสารรายงานการประชุมต่าง ๆ ในลักษณะของบรรณานุกรม

o ฐานข้อมูลตัวเลข (Numeric database) เป็นการเก็บข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวกับการลงทุนตลาดหุ้นธุรกิจ
อุตสาหกรรมทฤษฎีและสูตรสมการต่าง ๆ

o ฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ (Full-text database) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์หากผูว้ิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าขอ้มูลประเภทใดเร่ืองใดสามารถค้นหาได้จากฐานข้อมูลที่
หอ้งสมุดที่มีการจัดท าระบบนี้ไว้หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่มีการจัดท าไว้
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แหล่งของการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง

o ระบบเครือข่าย เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเช่ือมโยงเข้าด้วยกันภายใต้
มาตรฐานการสื่อสารเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีการสื่อสารที่น ามาผนวกเข้าด้วยกันเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ช่วยท าให้
การสื่อสารข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วหนึ่งในระบบเครือข่ายที่ส าคัญที่ถือว่าเป็น
เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ อินเทอร์เน็ตที่มีการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์หลักนับล้านเคร่ือง
ท าให้ผูว้ิจัยสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลกผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
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แหล่งสืบค้นเอกสารวิจัยระบบเครือข่าย 

▪ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย

www.ssru.ac.th

www.library.ssru.ac.th/index.php/th/

▪ วิทยานพินธ์ไทย ของ สวทช. 

www.thaithesis.org
search→ความเหล่ือมล้ าทางสังคม , การพัฒนาผู้สูงอายุ , ระบบฐานข้อมูล , การจัดการ

งบประมาณ , ระบบการศึกษา ฯลฯ

▪ สภาวิจัยแห่งชาติ

www.nrct.go.th

www.thai-explore.net
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▪หอสมุดแห่งชาติ

www.nlt.go.th

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ → วารสาร →ค าส าคัญ →ใส่ค าหลัก / keyword ส าคัญ
ที่ต้องการสืบค้น  → ค้นหา

▪คลังข้อมูลงานวจิัยไทย

www.tnrr.in.th/2558/

ค้นหา → ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย →ค้นหา  → ใส่ค าหลัก → enter

▪http://thesis.stks.or.th/ 

http://www.nlt.go.th/
http://www.tnrr.in.th/2558/
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แหล่งสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษ

▪www.emeraldinsight.com

▪www.springerlink.com/home/main.mpx

▪www.sciencedirect.com 

▪http://search.proquest.com 

▪http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

▪http://search.ebscohost.com

http://www.emeraldinsight.com/
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
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ขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง

▪ 1. ก าหนดปัญหา ในก าหนดขอบเขตของการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องใหช้ัดเจนใหรู้้ว่าต้องการศึกษา
ในประเด็นอะไรบา้งเพ่ือการค้นหาเอกสารต่างๆจะไดแ้คบลง

▪ 2. ค้นหาแหล่งข้อมูล ดูว่ามีแหล่งข้อมูลและสารสนเทศใดบ้างที่เกี่ยวข้องเชน่หนังสือต าราวารสาร
วิทยานิพนธ์งานวิจัยและแหลง่ข้อมูลอ่ืนๆ

▪ 3. เลือกวรรณกรรมที่จะศึกษา เลือกเฉพาะวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ท าการศึกษาวิจัยควร
เลือกวรรณกรรมใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหข้้อมูลลา้สมัยแต่ไมค่วรละเลยงานเก่าที่เป็นงานคลาสสกิของแต่ละสาขา
โดยเฉพาะการวจิัยที่ใช้วิธกีารวเิคราะหอ์ภิมานจะมีประโยชน์มากการวเิคราะห์อภมิานเป็นการวิจัยที่ใช้
ข้อมูลแต่ละชิน้ด้วยว่ามีความถูกต้องน่าเช่ือถือเพียงใด

▪ 4. การอ่านวรรณกรรม ผู้วจิัยไม่ควรอ่านเฉพาะบทคัดย่อบทสรุปหรือบทน าเท่านั้นแต่ควรอา่น
วรรณกรรมทัง้หมดเพ่ือใหเ้ข้าใจชัดเจนจดรายละเอยีดของการศกึษาแต่ละเร่ืองทางวิธีการศกึษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใชท้ฤษฎีข้อค้นพบรวมทั้งตัวบรรณานุกรมที่ผู้วจิัยใชอ้า้งองิด้วยบรรณานุกรมอาจใหต้ัวอย่าง
งานอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ
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ขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง

▪ 5. จ านวนวรรณกรรม ไมม่ีข้อก าหนดว่าผู้วิจัยจะต้องทบทวนวรรณกรรมกี่เร่ืองการวิจัยที่เสนอในรูป
ของบทความอาจทบทวนวรรณกรรมที่ส าคัญไม่กี่เร่ืองในขณะที่งานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์อาจต้อง
ทบทวนวรรณกรรมอย่างน้อย 50 เร่ือง

▪ 6. การเขียนรายงานทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจะต้องเสนอผลของการทบทวนวรรณกรรมใน
งานวิจัยของผู้วจิัยเพ่ือให้ผูอ้า่นได้ทราบถึงความก้าวหน้าและประเด็นที่ส าคัญในเร่ืองที่ท าการศึกษาวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมจะต้องอธิบายและสังเคราะห์งานของผู้อ่ืนได้อยา่งเป็นระบบ

▪ 7. การรวบรวบบรรณานุกรม ผู้วิจัยควรท าบรรณานุกรมของงานวิจัยแต่ละเร่ืองไปพร้อมกับการอ่าน
งานวิจัยนั้นการกลับมาท าบรรณานุกรมภายหลังจึงปัญหามากเช่นหางานชิ้นนั้นไม่พบหรือจ าไม่ได้ว่า
ข้อความที่อา้งองิน ามาจากส่วนใดหรือจากงานชิน้ใดบา้งเป็นต้น
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ภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรม
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ข้อควรพิจารณาในการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

▪ ควรเขียนให้เน้ือหามีความต่อเนื่องเช่ือมโยงกันตลอดเนื้อหา

▪ ไม่ควรควรเขียนตามปีหรือตามช่ือผู้เขียน ควรเรียบเรียงใหม่ในแนวคิด และตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
โดยระบุความสัมพันธ์ และความส าคัญของตัวแปรต่าง ๆ

▪ ควรแบ่งกลุ่มประเภทของเนื้อหาที่น ามาอ้างอิง จัดให้เป็นหมวดหมู่โดยแบ่งออกให้เป็นประเด็นต่าง ๆ 
หรือแยกเป็นหัวข้อเร่ืองต่าง ๆ อยา่งชัดเจน

▪ ทฤษฏี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่น ามาเขียนหรือน ามาอ้างอิง ต้องเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการที่
เกี่ยวข้องกับการวจิัยที่ใชศ้ึกษาโดยตรง

▪ ควรมีการสรุปประเด็นหรือหัวข้อที่น าเสนอทุกเร่ือง ตามแนวคิดของผู้วิจัย เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองนั้น 
โดยใชค่ าว่า จากที่กลา่วมา สรุปได้วา่....หรือจะเห็นไดว้่า.... เป็นต้น

▪ ควรมีการอา้งองิอยา่งถูกต้องและชัดเจน

▪ การเขียนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อควรประกอบไปดว้ย สว่นน า เนื้อหา สรุป
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สรุปการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

▪การทบทวนวรรณกรรมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหมายถึง การค้นคว้า
เร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหางานวิจัย โดยเอกสารนั้นอาจเป็นสาระส าคัญ
ทฤษฎีบทความเอกสารวารสารข้อมูลสถิติต่างๆรวมทั้งผลงานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาอยู่และท าการบันทึกไว้อย่างเป็น
ระบบ ทั้งนี้เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการสรุปวิเคราะห์
ข้อมูลได้จากการวจิัยเพ่ือให้ได้งานวจิัยท่ีมคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 



ตัวแปรในการวิจัย (Variables)
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ความหมายของตัวแปร

▪ตัวแปร (Variables) หมายถึง คุณลักษณะของส่ิงท่ีผู้วิจัยสนใจ
จะศึกษา ซึ่งมีค่าแปรเปลี่ยนแตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยของ
ส่ิงนั้นๆ โดยค่าการวัดท่ีได้หรือลักษณะของส่ิงเหล่านั้นจะใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับการวิจัย                

▪ตัวแปรแบ่งออกเป็นหลายชนิด โดยแบ่งตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตัวแปรน้ันๆ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิด
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ประเภทของตัวแปร
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การวิจัยโดยทั่วไป มักจะแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 ชนิด

▪ ตัวแปรอิสระ (independent variable) คือ เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล หรือ
ก่อให้เกิดการแปรผันของปรากฏการณ์ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนด เพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้น
จากตัวแปรนี้เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มาอธิบายความเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นก่อน เปลี่ยนแปลง
ยาก

▪ ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ปัจจัยเชิงผลลัพธ์ที่ผันแปรตามตัวแปรอิสระ เกิดขึ้น
ทีหลัง เปลี่ยนแปลงเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัดเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบ
ค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด
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ตัวแปร (Variables)
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จ านวนและลักษณะของความสัมพันธ์ของตัวแปร
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ตัวแปร

▪ตัวแปรอิสระ (independent variable) คือปัจจัยเชิงสาเหตุที่มาอธิบายความ
เปลี่ยนแปลง เกิดขึน้ก่อน เปลี่ยนแปลงยาก

▪ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ปัจจัยเชิงผลลัพธ์ท่ีผันแปรตามตัวแปรอสิระ 
เกิดขึน้ทหีลัง เปลี่ยนแปลงง่าย

▪เช่น การศึกษา (ตัวแปรอสิระ) มีผลต่อการคุมก าเนิด (ตัวแปรตาม) 

▪การรับรูข้่าวสาร (ตัวแปรอสิระ) ท าให้คนมทีัศนคติตอ่เร่ืองหนึ่ง (ตัวแปรตาม) 
แตกต่างกัน
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การศึกษา การคุมก าเนิด
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▪ตัวแปรควบคุม (control variable) คือตัวแปรที่น ามาพิสูจน์ความถูกต้องและ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม
▪เช่น เพศ มีผลต่อทัศนคติ แต่เพศอาจไม่มีผลต่อทัศนคติเสมอไป เม่ือน า
การศึกษา (ตัวแปรควบคุม) เข้ามาวเิคราะห์ร่วมด้วย

ตัวแปรภายนอก (extraneous variable) ตัวแปร 2 ตัวอาจมีความสัมพันธ์ที่เป็น
เหตุเป็นผลกัน หรือ อาจไม่มีความสัมพันธ์กันเลยก็ได้ หากน าตัวแปร
ภายนอกมารว่มวิเคราะห์ด้วยจะท าให้ตัวแปร 2 ตัวนั้นมีความสัมพันธ์กัน

Z

YX
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▪ตัวแปรสอดแทรก (intervening variable) คือตัวแปรที่แทรกอยู่ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งมีผลให้ตัวแปรตามเปลี่ยนแปลง

การศึกษา
ทัศนคติ
ต่อการ

คุมก าเนิด

คุม 
หรือ 
ไม่คุม

รายได้
ความพึง
พอใจใน

การท างาน

ความผูกพัน
ในองค์การ



การคัดเลือกตัวแปร

ต้องเข้าใจประเภทของตัวแปรแต่ละชนิด เพ่ือน ามาวัดผล ซ่ึงจ าแนก
ตาม 

▪ระดับการวัดผลตัวแปร 

▪การน าไปใช้ประโยชน์

▪ตัวแปรเชิงจิตวิสัย (ตัวแปรเชิงคุณภาพ) หรือ วัตถุวิสัย (ตัว
แปรเชิงปริมาณ)
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ระดับการวัดผลตัวแปร แบ่งได้ 4 ประเภท

การวัดแบบจัดประเภทหรือแบ่งกลุ่ม 

การวัดแบบจัดอันดับ 

การวัดแบบแบ่งช่วง 

การวัดแบบอัตราส่วน 
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▪การวัดแบบจัดประเภทหรือแบ่งกลุ่ม (Nominal Scale) 
เป็นระดับต ่าสุดของตัวแปร เป็นนามมาตรา หรือนามบัญญัติ ซึ่งจัดแบ่ง
เป็นประเภทหรือกลุ่มโดยระบุความแตกต่างเป็นชื่อหรือสัญลักษณ์
เท่านั้น มไิด้บ่งชี้ถึงความแตกต่างในคุณค่า หรือคุณภาพใดๆ ไม่สามารถ
จัดเรียงล าดับก่อนหลัง หรือสูงต ่าได้ แต่ละหน่วยมีความเป็นอิสระจาก
กันอย่างเด็ดขาด

ตัวอย่าง
เพศ : เพศชาย เพศหญิง
สถานภาพ : โสด  แต่งงาน  หม้าย  หยา่ร้าง 
ศาสนา : พุทธ  ครสิต์  อิสลาม 
อาชีพ : ข้าราชการ รัฐวสิาหกิจ บริษัทเอกชน   รับจา้ง อาชีพส่วนตัว
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การวัดกลุ่ม (Nominal Scale) มาตรวัด
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▪การวัดระดับอันดับ (Ordinal Scale) 
เป็นระดับที่สูงกว่าระดับแบ่งกลุ่มมาตราหรือนามมาตรา ระบุความ
แตกต่างโดยให้เป็นชื่อหรือสัญลักษณ์  สามารถจัดล าดับที่และแสดง
ความมากน้อย แต่ไม่สามารถน าผลมา บวก ลบ คูณหารกันได้

ตัวอย่าง
วุฒิการศกึษา : ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
ทัศนคติ : ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย  เฉยๆ  เห็นด้วย  เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
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▪การวัดระดับช่วงห่าง (Interval Scale) 
▪ ช่วงห่างระหว่างหน่วยจะต้องเท่ากัน เช่น 1 ถึง 2 ต้องเท่ากับ 2-3
หรือจาก 10-11 นั่นคอื 2 - 1 = 3 - 2 = 11 - 10
▪อาจก าหนดตัวเลขแทนสิ่งของหรือวัตถุหรือพฤติกรรมได้และความ
แตกต่างระหว่างตัวเลขจะแทนความแตกต่างของกลุ่มหรือสิ่งที่วัดได้
▪ไม่มีค่าศูนย์แท้หรือ "ศูนย์สมบูรณ์" (Absolute Zero) แต่เป็นศูนย์
สมมติ เช่นนักศึกษาสอบได้ศูนย์ไม่หมายความว่าไม่มีความรู้เลย ศูนย์
องศาเซลเซียสไม่ได้หมายความว่าไม่มีความร้อนเลย
▪แสดงปริมาณมากน้อย คือน ามาบวก ลบได้ แต่คูณหารไม่ได้ เช่น 
คะแนนจากแบบทดสอบ อุณหภูมิ ปีปฏิทิน 
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ตัวอย่างตัวแปรระดับ Interval Scale มาตรวัด

ทัศนคต ิมาตรวัดจาก LIKERT SCALE (5 ระดับ) เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5
เห็นด้วย                = 4
ปานกลาง              = 3
ไม่เห็นด้วย             = 2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  = 1

อุณหภูมิ 25 องศา , 0 องศา , - 10 องศา

ระดับคะแนน A , A- , B+ , B , B- , C , D , F

เกรดเฉลี่ย 2.50 , 3.32 , 3.85 

ระดับ IQ 110 , 145 , 95
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▪การวัดระดับอัตราส่วน (Ratio Scale)
เป็นการวัดที่บอกปริมาณความแตกต่างได้ชัดเจน เช่น จ านวนของสิ่ง
ต่างๆ ที่น ามา บวก ลบ คูณ หาร กันได้ เช่น จ านวนบุคลากรที่หนึ่งเมื่อ
เปรยีบเทียบกับอกีที่หนึ่ง เมื่อน ามาลบกับแล้วได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
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สรุประดับการวัดผลตัวแปร  
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▪ตัวแปรเชิงจิตวิสัย คือ การวัดความรู้สึก การให้ผู้ตอบแสดงระดับความ
คดิเห็น  ระดับความพึงพอใจ ฯลฯ
❖เช่น ท่านเห็นด้วยกับประสิทธิภาพการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทรัพยากร
ธรณีมากน้อยเพียงใด
5 = เห็นด้วยมากที่สุด  
4 =เห็นด้วยมาก  
3 = เฉยๆ  
2 = เห็นด้วยน้อย   
1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด

❖ เช่น ท่านพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตในการท างานของท่านมากน้อยเพยีงใด
5 = พงึพอใจมากที่สุด  
4 = พงึพอใจมาก  
3 = เฉยๆ  
2 = พงึพอใจน้อย   
1 = พงึพอใจน้อยที่สุด
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▪ตัวแปรเชิงวัตถุวิสัย คือ การวัดในเรื่องที่เกิดขึ้นจริง เช่น พฤติกรรมของ
บุคคล โดยให้ระบุเป็นจ านวนครั้ง หรือความถี่ในการท าพฤติกรรมนั้นๆ 

➢ เชิงวัตถุวสิัย เช่น ท่านออกก าลังกายมากน้อยเพยีงใดต่อสัปดาห์
o 1 ครั้ง/สัปดาห์
o 2-3ครั้ง/สัปดาห์
o ทุกวัน 

การจะเลือกใช้มาตรวัดจิตวิสัยหรอืวัตถุวิสัย ขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะวัดอะไร 
คุณสมบัติของมาตรวัดนั้นๆ สามารถวัดแบบใดได้



การจ าแนกตัวแปรเชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ

ตัวแปร
(Variables)

การวัดแบบจัด
ประเภทหรือ
แบ่งกลุ่ม 

(Nominal Scale) 

การวัดระดับ
อันดับ 

(Ordinal Scale) 

การวัดระดับ
ช่วงห่าง (Interval 

Scale) 

การวัดระดับ
อัตราส่วน 

(Ratio Scale) 

เชิงคุณภาพ 
(Qualitative)

เชิงปรมิาณ
(Quantitative)

275

**การจ าแนกระดับของตัวแปรจะมีผลต่อการเลือกวิธีการทางสถติิที่จะน ามาใช้ใน
การสรุปผล และวิเคราะห์ข้อมูล



กรอบแนวคิดในการวิจัย
(Conceptual  Framework)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

▪ คือการประมวลความคิดรวบยอดของงานวิจัยที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปรที่
ศึกษา ดังน้ันหลักส าคัญในการเขียนกรอบแนวคิด คือ จะต้องอิงแนวคิด หลักการหรือทฤษฎี
ที่น ามาใช้เป็นกรอบการท าวิจัย และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา หลักส าคัญ
ในการเลอืกกรอบแนวคดิในการวจิัย ม ี4 ประการ คือ  (สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ. 2556 )

1. ความตรงประเด็น กรอบแนวคิดที่ตรงประเด็นในด้านเนื้อหา พิจารณาได้จากเนื้อหา
ของตัวแปรอสิระหรือตัวแปรท่ีใช้ควบคุม และตัวแปรตาม

2. ความง่ายและไม่สลับซับซ้อน  กรอบแนวคิดที่ควรจะเลือกควรเป็นกรอบที่ง่ายแก่การ
เข้าใจ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หากมีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่จะน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิด ผู้ที่ท า
วิจัยควรเลือกทฤษฎีที่ง่ายที่สุดที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาได้พอๆ 
กัน

3. ความสอดคล้องกัน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้วิจัย

4. ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติ การวิจัยนั้นควรมีกรอบแนวคิดสะท้อนถึงประโยชน์ที่
สามารถน าไปใช้ในการวจิัยด้วย
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แหล่งท่ีมาของกรอบแนวคิดการวิจัย

1. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

2. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

3. กรอบแนวคิดของผู้วิจัยเองท่ีสังเคราะห์
ข้ึนเอง
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รูปแบบการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

รูปแบบการเขียนมี 3 ลักษณะคือ

➢1. เขียนแบบบรรยายต่อเน่ืองกันโดยไม่แยกหัวข้อ ความยาว
ของการเขียนประมาณ 1 หน้ากระดาษ

➢2. เขียนเป็นแผนภูมิ แสดงความสัมพันธ์และทิศทางระหว่าง
ตัวแปรท่ีศึกษา หรือ

➢3. เขียนเป็นแผนภูมิประกอบค าบรรยายเพ่ือให้เห็นภาพ
ชัดเจนขึ้น ถ้ามีตัวแปรหลายตัว หรือตัวแปรมีความสัมพันธ์
สลับซับซ้อน
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หลักส าคัญของการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย 

➢ 1. ก าหนดตัวแปรอิสระ ไว้ด้านซ้ายมือ พร้อมทั้งใส่กรอบ
ส่ีเหล่ียมไว้ เพ่ือให้สามารถแยกแยะตัวแปรท่ีต้องการศึกษาได้

➢ 2. ก าหนดตัวแปรตาม ไว้ด้านขวามือ พร้อมทั้งใส่กรอบ
ส่ีเหลี่ยมไว้ เพ่ือให้สามารถแยกแยะตัวแปรท่ีต้องการศึกษาได้

➢ 3. เขียนลูกศรช้ีจากตัวแปรอิสระแต่ละตัวมายังตัวแปรตาม ให้
ครบทุกคู่ที่ต้องการศึกษา
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ตัวอย่าง การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย

เรื่อง  “การมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรอียุธยา ” 

ปัจจัยส่วนบุคคล

1) เพศ
2) อายุ
3) อาชีพ
4) ระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บ้าน

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน

1) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ
2) การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน
3) การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์
4) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล



จากการวจิัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการท่องเทีย่ว
อย่างยั่งยืนของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” 
สามารถทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ และทฤษฎีงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

➢ 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 
ความหมายของการมสี่วนร่วมของประชาชน รูปแบบของการมีส่วนร่วม  ปัจจัยที่
มผีลต่อการมสี่วนร่วม ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วม ประโยชน์
ของการมีส่วนร่วม ทฤษฎีเกี่ยวกับการมสี่วนร่วม

➢ 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยความหมาย
และความส าคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยนื

➢ 3. บริบทของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย ต าบลไทรน้อย อ าเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

➢ 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่าง การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย 
เรื่อง  “คุณภาพชวีิตในการท างานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการทหารในกรมดุริยางค์ทหารบก” 

ปัจจัยส่วนบุคคล

1) เพศ
2) อายุ
3) การศึกษา
4) สถานภาพ  
5) ระดับชั้นยศ
6) รายได้ต่อเดือน
7) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

คุณภาพชีวติในการท างาน

1) รายได้และผลตอบแทน
2) สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
ส่งเสรมิสุขภาพ
3) โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
4) ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน
5) สัมพันธภาพในองค์การ
6) ธรรมนูญในองค์การ
7) ความสมดุลระหว่างการท างาน
และชีวติส่วนตัว
8) ความภูมิใจในองค์การ

ความผูกพันต่อองค์การ

1) ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน
2) การยอมรับในค่านิยมและ
วัตถุประสงค์องค์การ
3) การมีส่วนร่วมในองค์การ
4) ความจงรักภักดีต่อองค์การ



จากการวจิัยเรื่อง “คุณภาพชีวติในการท างานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการทหารในกรมดุริยางค์ทหารบก” 
สามารถทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ และทฤษฎีงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

➢ 1. แนวคดิ และทฤษฎีที่เก่ียวกับคุณภาพชีวติในการท างาน

➢ 2. แนวคดิ และทฤษฎีที่เก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ

➢ 3. แนวคดิ และทฤษฎีที่เก่ียวกับการมีส่วนร่วม

➢ 4. แนวคดิเกี่ยวกับการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์

➢ 5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การ

➢ 6. ความเป็นมา และโครงสร้างของกรมดุรยิางค์ทหารบก

➢ 7. งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่าง การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย 
เรื่อง  “ความพร้อมรับการตรวจสอบได้ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีศึกษา 
กรมทรัพยากรธรณี” 

ปัจจัยส่วนบุคคล

1) เพศ
2) อายุ
3) การศึกษา
4) ต าแหน่ง 
5) รายได้ต่อเดือน
6) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพการด าเนินการจัดซือ้
จัดจ้าง

1) ด้านความถูกต้อง
2) ข้อบังคับ/ กฎระเบยีบ
3) เทคโนโลยี
4) ความคุ้มค่า
5) ความโปร่งใส
6) ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร

ความพร้อมรับการตรวจสอบได้ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) ด้านองค์การหรือการบริหาร 
2) ด้านกฎหมาย
3) ด้านมาตรฐานทางวชิาชีพ 
4) ด้านการเมือง
5) ด้านจริยธรรม



จากการวจิัยเรื่อง “ความพร้อมรับการตรวจสอบได้ในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีศึกษา กรมทรัพยากรธรณี” 
สามารถทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ และทฤษฎีงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

➢ 1. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพร้อมรับการตรวจสอบได้“Accountability”

➢ 2. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความโปร่งใส “Transparency”

➢ 3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชัน

➢ 4. แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ

➢ 5. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างโดยรัฐ

➢ 6. แนวคิดของการจัดซ้ือจัดจ้างโดยรัฐตามหลักธรรมาภิบาล

➢ 7. มาตรฐานความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซ้ือจัดจ้าง)

➢ 8. ความเป็นมา และโครงสร้างของกรมทรัพยากรธรณี

➢ 9. งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง
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การออกแบบการวิจัย

➢ การออกแบบการวิจัย (Research design) เป็นการก าหนดกระบวนการ 
ขั้นตอน หรอืกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส าหรับตอบปัญหาการวิจัยตามที่ตั้ง
ไว้ในวัตถุประสงค์ ได้อย่างถูกต้อง (validity) แม่นย า (accurate) อย่างมี
วัตถุประสงค์ (objective) และประหยัด (economically) โดยที่ผู้วิจัยจะต้องท า
กิจกรรมให้ครอบคลุม ตั้งแต่ปัญหาการวิจัย ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อให้ผลการวิจัยที่ถูกต้องเช่ือถอืได้ 

➢ ระเบียบวิธีการวิจัย (methodology) ที่ใช้ในการศึกษาของแต่ละประเภทการ
วิจัย ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยต้องออกแบบ
การวิจัยให้สอดคล้องการประเภทของการวิจัย
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การออกแบบการวิจัย

การออกแบบการวิจัยเป็นการก าหนดแผนงาน ยุทธวิธีการด าเนินงานเพ่ือตอบปัญหาการ
วิจัย เม่ือพิจารณาการออกแบบการวิจัยในด้านประสิทธิผลแล้ว การออกแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณนั้น มุ่งที่จะให้ได้ขอ้ค้นพบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่มีความตรงภายใน 
และมีความตรงภายนอก ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

➢ 1. ความตรงภายใน (internal validity) การวิจัยจะมีความตรงภายในสูง เม่ือความ
แตกต่างหรือความแปรปรวน (variance) ที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม (dependent 
variable) เป็นผลเน่ืองมาจากตัวแปรอิสระ (independent variable) ของการวิจัย
เท่านั้น หรือผู้วิจัยสามารถวัดค่าตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามได้อย่างมีความ
คลาดเคลื่อนต่ า ตลอดจนสามารถควบคุมตัวแปรตามไว้ได้นั่นเอง การออกแบบการ
วิจัยที่ให้ความตรงภายในสูงนั้น ผู้วจิัยสามารถออกแบบการวัด เพ่ือวัดค่าตัวแปร และ
ควบคุมตัวแปรได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนต้องสามารถออกแบบการใช้สถิติ เพ่ือ
เลือกใช้สถิตเิชิงบรรยาย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอยา่งได้อย่างถูกตอ้ง
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การออกแบบการวิจัย

➢ 2. ความตรงภายนอก (external validity) การวิจัยจะมีความตรงภายนอกสูง เม่ือ
ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปอา้งอิง (inference) ไปยังประชากรเป้าหมาย
อย่างถูกต้อง หรือสามารถน าผลการวิจัยไปสรุปใช้ (generalize) ในสถานการณ์อ่ืนที่
คล้ายคลึงกันได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ผู้วิจัยจะต้องสามารถ
สุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนประชากรเป้าหมายที่ต้องการสรุปอ้างอิงไปถึงและ
จะต้องสามารถออกแบบการใช้สถิติเพ่ือเลือกใช้สถิติเชิงสรุปอ้างอิงจากค่าสถิติของ
กลุ่มตัวอย่าง ไปยังค่าพารามิเตอร์ของประชากรได้อย่างถูกตอ้ง

➢ การวิจัยจะมีความตรงภายนอกสูง เม่ือการวิจัยนั้นประกอบด้วยความตรงภายใน 
ตลอดจนผู้วิจัยสามารถออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (sampling design) เพ่ือให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรเป้าหมายโดยการจัดกระท าการสุ่ม (random 
selection) และจะต้องสามารถออกแบบการใช้สถิติ เพ่ือเลือกใช้สถิติเชิงสรุปอ้างอิงใน
การวิเคราะห์ และแปลความหมายได้อย่างถูกต้อง 
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ระเบียบวิธีวิจัย
➢ การเขียนระเบียบวิธีวิจัยล าดับแรกให้ระบุวิธีการวิจัยที่ใช้ว่าเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ วิจัยเชิง

พรรณนา หรือวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งในบทนี้ขอกล่าวถึงวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยที่
สามารถเขียนภาพประกอบได ้ดังนี้



ระเบียบวิธีวิจัย

หลังจากที่ผู้วจิัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วนัน้ ให้ผูว้ิจัยอธิบายระเบียบวิธีวิจัยที่
ใช้ตามหัวข้อ ดังนี้

➢ 1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
➢ 2) เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย
➢ 3) วิธีการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ
➢ 4) การรวบรวมข้อมูล 
➢ 5) การวิเคราะห์ข้อมูล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (population) หมายถึง สมาชิกทุกหน่วยของสิ่งที่สนใจศึกษาวิจัย หรือสิ่งที่ผู้วิจัย
ต้องการศึกษาหาข้อเท็จจริงทั้งหมดอาจเป็นบุคคล สัตว์  พืช วัตถุสิ่ งของ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

• เช่น การศึกษาพฤติกรรมของเจ้าของบ้านพักอาศัยโครงการจัดสรรแห่งหนึ่ง เจ้าของบ้านพัก
อาศัยโครงการจัดสรรแห่งนั้นทุกหลังคาเรือนถือเป็นประชากร การศึกษาผลกระทบทางเสียง
ของการก่อสร้างอาคารที่มีต่อผู้อยู่อาศัยอาคารข้างเคียง ผู้อยู่อาศัยอาคารข้างเคียงหรือใน
รัศมีที่ก าหนด จากอาคารที่ท าการก่อสร้างจะถือว่าเป็นประชากรทั้งหมด หรือการศึกษา
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์ จะได้ประชากรที่ศึกษาเป็นบ้านพัก
อาศัยที่มีผู้สูงอายุอาศัยทั้งหมดที่มีอยู่ในจังหวัดบุรรีัมย์ เป็นต้น 

o การเขียนรายงานต้องระบุประชากรให้ชัดเจนว่าเป็นใคร หรือสิ่งใด อาศัยอยู่ที่ไหนหรือมีอยู่ที่
ไหน และมีจ านวนทั้งหมดเท่าไร

o เนื่องจากข้อจ ากัดท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถศึกษาจากประชากรทั้งหมดเพราะการศึกษาข้อมูล
จากทุกหน่วยประชากรนั้นท าได้ยาก หรือบางครั้งอาจท าได้แต่ก็ใช้เวลามากและใช้ค่าใช้จ่าย
ในการรวบรวมข้อมูลสูง 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิจัยนั้นนับว่ามีความส าคัญมาก เนื่องจาก
การเลือกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมดมาศึกษานั้นผู้วิจัยจะต้องค านึงเสมอว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมานั้นมีความเหมาะสมและเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
ทั้งหมดได้หรือไม่ เพราะว่าผลการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษานั้นจะต้องน าไปอ้างอิงหรือ
เผยแพร่สู่ประชากรทั้งหมด ซึ่งถ้ากลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกมานั้นไม่เป็นตัวแทนที่ดี
แล้ว ผลการวิจัยที่ได้ศึกษามาและที่อ้างอิงไปสู่ประชากรก็ไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง

ดังนั้นในส่วนของรายละเอียดในส่วนนี้จะได้อธิบายถึงการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง และ การก าหนดขนาดของตัวอย่างฯลฯ เพื่อให้ผู้วิจัยได้ใช้เป็น
แนวทางในการท าวิจัย
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ประชากรเป้าหมาย (Target Population) 

คือ หน่วยทั้งหมดที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ 
สิ่ งของ หรือลักษณะทางจิตวิทยาที่ เป็นตัวแทนของประชากรที่
ท าการศึกษา

➢ Finite Population (ประชากรที่มีจ านวนจ ากัด) หมายถึงประชากรที่
สามารถนับจ านวนได้ครบถ้วน

➢ Infinite Population (ประชากรที่มีจ านวนไม่จ ากัด )  หมายถึง
ประชากรที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ครบถ้วน เนื่องจากมีจ านวนมาก
จนนับจ านวนที่แน่นอนไม่ได้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, น.83)
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ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Population Sample)

➢ คือ ส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้วิจัยเลือกขึ้นมาเป็นแหล่งข้อมูลในการท าการวิจัยและจ านวน
เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถทดสอบความน่าเช่ือถือโดยวิธีทางสถิติได้  ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้น
เปรียบเสมือนกับการศึกษาจากประชากรทั้งหมด ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องก าหนดขอบเขตให้
เจาะจงชัดเจนยิ่งขึ้น 

➢ คือ ส่วนหนึ่งของประชากรที่น ามาเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มย่อยของ
ประชากรเฉพาะการวิจัยที่มคีวามเป็นตัวแทนที่ด ีหรือมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับประชากร และ
มีปริมาณมากเพียงพอส าหรับน ามาอ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากร ดังนั้นจึงต้องมี
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพ่ือใหส้ามารถอ้างอิงไปยังประชากรไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

➢ การก าหนดประชากรตัวอย่าง ต้องค านึงเสมอว่าประชากรกลุ่มดังกล่าวต้องให้มีคุณสมบัติ
เหมือนประชากรเป้าหมาย เพ่ือป้องกันการเกิดความล าเอียงในการคัดเลือกตัวอย่างตั้งแต่
เริ่มต้น
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ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Population Sample)



หน่วยข้อมูลหรือสมาชิก (Element)

คอืบุคคล หรือ หน่วยต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป ในบางครั้งเรียกหน่วย
ข้อมูลนี้ว่า หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) หน่วยข้อมูลนี้อาจจะ
หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามหรือผู้ให้สัมภาษณ์ ในบางกรณีอาจจะเป็น
ร้านค้า, บรษิัท, หรือหน่วยงานก็ได้
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หน่วยของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Unit)

คือหน่วยที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการสุ่มตัวอย่างซึ่งหน่วยของการ
สุ่มนี้จะประกอบด้วยหน่วยข้อมูล หรือ สมาชิกหนึ่งหน่วย หรือมากกว่า
ก็ได้ บางครั้งหน่วยของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Unit) และหน่วย
ข้อมูล (Element) อาจจะเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ในบางครั้ง กรณีของหน่วย
ของการสุ่มตัวอย่างอาจจะมีได้หลายระดับ เช่น 

ผู้วิจัยสนใจศึกษาผู้บริโภคในครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ 
ในที่นี้

➢ หน่วยของการสุ่มตัวอย่าง คอื ครัวเรือน

➢ หน่วยข้อมูลคือ สมาชิกแต่ละครัวเรอืน
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ขอบเขตในการสุ่มตัวอย่าง หรือ กรอบการสุ่ม 
(Sampling Frame) 

คือ ขอบเขตขององค์ประกอบทั้งหมดของประชากร ซึ่งเป็นส่วนที่
ผู้วิจัยต้องการศึกษา โดยการแสดงรายชื่อของทุกๆหน่วยที่ เป็น
ประชากรที่ศึกษา เพื่อจะน ามาใช้ในการสุ่มตัวอย่างต่อไป

การสุ่มตัวอย่างที่มีขอบเขตที่แน่นอนจะช่วยให้การวิจัยมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดเวลาและ
ทรัพยากร ดังนั้น การก าหนดขอบเขตในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจึงต้อง
ประเมินอย่างระมัดระวัง และสามารถเป็นตัวแทนของประชากรที่
ต้องการศึกษาทั้งหมดได้
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การสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling)

หมายถึง การเลือกตัวอย่างขึ้นมาเป็นตัวแทนในการศึกษาโดย
สมาชิกของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกขึ้นมานั้นมีโอกาสได้รับเลือกเท่าๆกัน 
หรือถูกเลือกขึ้นมาโดยปราศจากความล าเอียง (Unbiased)

เพื่อที่ค่าสถิติที่ค านวณได้จากกลุ่มตัวอย่างจะมีค่าใกล้เคียง หรือ
เกือบเท่าค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ของประชากร 

ค าว่าใกล้เคียงหรือเกือบเท่านั้น หมายถึงอาจสูงกว่าหรือต่ ากว่า
เล็กน้อยหรือเท่ากับค่า Parameter ของประชากรพอดี ซึ่งหมายถึงกลุ่ม
ตัวอย่างนั้นเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของประชากร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้วิจัย
ปรารถนามากที่สุด
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สาเหตุท่ีท าให้ไม่สามารถศึกษาประชากรทั้งหมดได้

➢ ข้อจ ากัดเร่ืองของเวลา ค่าใช้จ่ายและแรงงาน

➢ ข้อจ ากัดด้านคุณภาพ

➢ ความเสียหายจากการตรวจสอบข้อมูลหลังจากท า
การเก็บข้อมูลมาแล้ว
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ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
(Parameter & Statistic) 

➢ ค่าพารามิเตอร์ คือ ค่าที่ใช้อธิบายตัวแปรในประชากร โดยค านวณจากค่าของ
ประชากร เป็นตัวเลขที่ค านวณได้จากประชากร เพื่ออธิบายลักษณะบางอย่างของ
ประชากร การประมาณสิ่งที่เราสนใจในประชากร โดยที่เราไม่ทราบว่าค่าในประชากร
มีค่าเป็นเท่าใด การประมาณสามารถประมาณโดยใช้ค่าเพียงค่าเดียวในการประมาณ 
ซึ่งเรียกว่าการประมาณแบบจุด หรือประมาณแบบช่วง ซึ่งได้จากการสร้างช่วงมาหนึ่ง
ช่วงการประมาณ เป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น

➢ การประมาณค่าส าหรับค่าพารามเิตอร์ม ี2 ชนดิคือ
➢ การประมาณค่าแบบจุด
➢ การประมาณค่าแบบช่วง
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การประมาณคา่แบบจุด
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การประมาณคา่แบบช่วง
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การประมาณคา่แบบช่วง
ตัวอย่าง



ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
(Parameter & Statistic) 

➢ค่าสถิติ คือ ค่าที่ใช้อธิบายตัวแปรในตัวอย่าง โดยค านวณจากตัวอย่างที่
เลือกสุ่มตัวอย่างขึ้นมา ตัวเลขที่ค านวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง ใช้แสดงลักษณะ
บางอย่างของกลุ่มตัวอย่างที่ เก็บมาได้   ซึ่ งค่าสถิติ ใช้ เป็นตัวประมาณ
ค่าพารามิเตอร์

➢ เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการวิจัย โดยเฉพาะในการวิจัยเชิงปริมาณนั้น 
จ าเป็นต้องใช้สถิติมาบรรยายลักษณะข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจน
วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดทั้งกระบวนการวิจัย ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล และ
สรุปผลการวิจัยจึงควรที่จะมีความรู้ด้านสถิติด้วย
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ค่าสถิติ (Statistic) 
➢ สถิติ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
o สถิตพิรรณนา (Descriptive Statistics)
o สถิติอนุมาน (Inference Statistics)

➢ สถิติพรรณนา คือ  สถิติที่ เ กี่ ย วกั บ
ระเบียบวิธีหรือบรรยายถึงลักษณะของ
ข้อมูลเฉพาะที่ได้มาจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งผลของการศึกษาจะบอกได้
เฉพาะลักษณะของกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้น 
ไม่สามารถน าผลไปอ้างอิงหรือพยากรณ์
ค่าของกลุ่มอื่นๆ ได้ สถิติประเภทนี้ ส่วน
ใหญ่จะ เป็นการค านวณหาค่ าการ
กระจายของข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง สถิติที่ใช้ อธิบายคุณลักษณะ
ของขอ้มูลอาจจะเกี่ยวข้องกับวิธีการทาง
สถิตติอ่ไปนี้

➢ 1.การน าเสนอในรูปบทความ
➢ 2.การน าเสนอในรูปตารางเป็นร้อยละ 

(Percentage)การน าเสนอในรูปกราฟ 
เช่น กราฟแท่ง (Bar Graph) กราฟ
เส้น (Line Graph) กราฟวงกลม (Pie 
Graph) การแจกแจงความถี่ 
(Fraquency)

➢ 3.การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่ง
ประกอบด้วยสถิติต่อไปนี้

-ตัวกลางหรอืค่าเฉลี่ย (Mean or Average) 
-ฐานนิยม (Mode) 
-มัธยฐาน (Median) 
-ควอไทล์ (Quartiles) 
-เปอร์เซ็นไทล์ (Percentiles) เป็นต้น

➢ 4.การ วั ด ก า รก ร ะจายของข้ อ มู ล  ซึ่ ง
ประกอบด้วยสถติิดังต่อไปน้ี

ค่าพิสัย (Range) ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean 
Deviation) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่ า แ ป ร ป ร ว น  ( Variance)
สัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of 
Variation) การวัดความเบ้ (Skewness) การวัด
ความโด่ง (Kurtosis)
➢ 5.การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มี

ค่าสถติตที่ใช้ดังน้ี
-ส ห สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ พี ย ร์ สั น 
(Pearson Correlation)
-สหสัมพันธ์เชิงอันดับ (Spearman Rank 
Correlation)
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การอนุมานเชิงสถิติมี 2 วิธี คือ

➢ 1.การอนุมานแบบมพีารามเิตอร์ (Parametric Inference) คือ การน าค่าที่ได้จากตัวอย่าง 
(Sample) คือ ค่าสถิติ (Statistics) ไปอธิบายลักษณะของค่าพารามิเตอร์ (Parameter) 
ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากประชากร (Population) 

➢ 2.การอนุมานแบบไม่มพีารามเิตอร์ (Non-Parametric Inference) เป็นการอนุมานข้อมูล
จากตัวอย่างไปอธิบายลักษณะของประชากรในกรณีที่เงื่อนไขหรือข้อมูลที่ใช้ไม่
สอดคล้องกับการอนุมานแบบพารามิเตอร์ เช่น ไม่ทราบค่าของข้อมูลจากประชากรที่
สนใจว่า มีการแจกแจงแบบใด ค่าของข้อมูลที่ได้มาจากตัวอย่างอยู่ในระดับนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) หรือ เรียงอันดับ (Ordinal Scale) และกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมานั้นมี
ขนาดเล็กหรอืจ านวนน้อย

➢ การอนุมานแบบไม่มีพารามิเตอร์นั้น ความน่าเชื่อถือจะน้อยกว่าการอนุมานแบบมี
พารามิเตอร์ ถ้าข้อมูลสามารถใช้การอนุมานแบบพารามิเตอร์ได้ ผู้วิจัยควรหลีกเลี่ยง
การอนุมานแบบไม่มพีารามิเตอร์
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Parametric Inference Non Parametric Inference

การอนุมานเชิงสถิติมี 2 วิธี
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ความสัมพันธ์ของประชากรกลุ่มตัวอย่างกับ
ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 



การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
และการสุ่มตัวอย่าง
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ขั้นตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

➢ วิเคราะห์ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
ว่าต้องการจะศึกษาอะไร ประชากรคือใคร กลุ่มตัวอย่างมลีักษณะเช่นไร 
จะท าการวัดอย่างไร ผลที่ได้จากการวัดจะน าไปใช้ท าอะไร

➢ ควรทราบประชากรเป้าหมายว่ามลีักษณะอย่างไร ต้องให้ค าจ ากัดความ
ว่าของประชากรว่าหมายถึงใคร มีลักษณะอย่างไร  และมีขอบเขต
เพียงใด 

➢ ก าหนดกรอบตัวอย่าง (Sampling frame) คือการแสดงรายชื่อของทุกๆ
หน่วยที่เป็นประชากรที่ศกึษา เพื่อจะน ามาใช้ในการสุ่มตัวอย่างต่อไป
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การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 

➢ การสุ่มตัวอย่าง หรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการรวบรวมข้อมูล
จากประชากรเพียงบางส่วนที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของประชากร
ทั้งหมดโดยใช้หลักความน่าจะเป็นให้ได้กลุ่มตัวอย่าง (sample) 
โดยวิธีการที่นิยมและได้รับการยอมรับทางวิชาการ สามารถใช้
วธิกีารก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือหน่วยวิเคราะห์ โดยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการก าหนดเกณฑ์ การใช้สูตรค านวณ
และการใช้ตารางส าเร็จรูป 
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การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 

➢ 1. การก าหนดเกณฑ์ ในกรณีนี้ผู้วิจัยต้องทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอนก่อนแล้ว ใช้เกณฑ์โดยก าหนดเป็นร้อยละของประชากรใน
การพิจารณา ดังนี้
o ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 25%
o ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักพัน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10%
o ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักหมื่น ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 5%
o ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักแสน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1%
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การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 

➢ 2. การใช้ตารางส าเร็จรูป การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วย
ตารางส าเร็จรูป โดยอาศัยตารางส าเร็จรูปที่นิยมใช้กันในงานวิจัย 
ได้แก่ 
➢ 2.1 ตารางส าเร็จของทาโร ยามาเน่ เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ

ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
เท่ากับ 0.5 และระดับความเช่ือมั่น 95% หรือ 99% จากตารางส าเร็จรูปของ ทาโร
ยามาเน่ (Taro Yamane table) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง และมีหลักการที่ยอมรับว่าหาก
ศึกษาจากประชากรที่มีจ านวนน้อยกว่า 30 ตัวอย่าง ใหศ้ึกษาจากจ านวนทั้งหมด

➢ 2.2 ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ส าหรับตารางของเครจซี่ และมอร์แกน 
ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกัน และก าหนดให้สัดส่วน
ของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ 5% 
และระดับความเช่ือมั่น 95% สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรที่มี
ขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป
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ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane



วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่าง

➢ ใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) 

โดยก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถติิเท่ากับ .05

ใช้เมื่อทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน

➢ n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

➢ e  = ความคลาดเคลื่อนที่ .05

➢ N  =  ขนาดของประชากร 

318

สูตรค านวณ



ตัวอย่าง การใช้สูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่ 

งานวิจัยเรื่อง ความพร้อมรับการตรวจสอบได้ในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษากรมทรัพยากรธรณี

➢ กลุ่มประชากรที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของกรม
ทรัพยากรธรณี รวมทั้งสิ้น 748 คน

➢ จากการก าหนดขนาดตัวอย่างได้ขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 261 คน

748 748
1 + 748 (0.05)²     1 + 748 (0.0025)

748           =  260.62 = 261 คน
2.87
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ตารางส าเร็จรูปของKrejcie & Morgan

(ตารางส าเร็จรูปต้ังแต่ประชากร 10-100,000 คน)



การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 

การเขียนรายงานต้องอธิบายถึงประชากรที่ต้องการศึกษาว่าเป็นใคร สิ่งใด และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจริง หากมีการสุ่มตัวอย่างให้ระบุขนาดของกลุ่ม รูปแบบ
การสุ่มตัวอย่าง และวิธีสุ่มตัวอย่างด้วยโดยมขีั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

➢ ขั้นที่ 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการจากตารางส าเร็จรูปของ
ทาโร ยามาเนจ่ะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นจ านวนเต็ม 

➢ ขั้นที่ 2 สุ่มตัวอย่างประชากร เลอืกใช้วิธีการสุ่มตามหลักการวิจัย 

➢ ขั้นที่ 3 แสดงขั้นตอนของการสุ่มตามวิธีการที่เลือกใช้
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กระบวนการสุ่ม (Randomization)

กระบวนการสุ่ม เป็นการให้โอกาสแก่สมาชิกแต่ละหน่วยของประชากรมีความน่าจะเป็น
อย่างเท่าเทยีมกันในการสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ผลการวิจัยสามารถสรุปอ้างอิงไปสู่
ประชากรได้ จ าแนกได้ดังน้ี

➢ 1. การสุ่มจ าแนกกลุ่ม (Random Assignment) เป็นการสุ่มหน่วยทดลองให้อยู่ในกลุ่ม
ทดลองให้เข้าอยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ตามแผนการทดลอง เพื่อขจัดอิทธิพลแทรกที่เป็นผล
จากความแตกต่างของผู้เข้ารับการทดลองที่เป็นวิธีการควบคุมความเที่ยงตรงภายใน 
โดยใช้เฉพาะแบบแผนการทดลองแบบทดลองเท่าน้ัน

➢ 2. การสุ่มสิ่งทดลอง (Treatment Random) เป็นการสุ่มการจัดกระท า (ตัวแปรอิสระ)
ให้กับกลุ่มในการทดลองว่ากลุ่มใดจะได้การจัดกระท าแบบใด เพื่อลดอิทธิพลในความ
ล าเอียงของผู้วจิัย

➢ 3. การสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
ส าหรับการทดลอง เพื่อช่วยเสริมความเที่ยงตรงภายนอกของการทดลอง ที่จะท าได้
ค่อนข้างยากเนื่องจากในบางกรณีได้มกีารจัดกลุ่มไว้ล่วงหน้าแล้ว
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กระบวนการสุ่ม (Randomization)
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หลักการในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรในการน ามา
ศึกษาเพื่อให้การวิจัยมีความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ัน มหีลักการในการปฏิบัติดังน้ี

➢ 1.  หน่วยกลุ่มตัวอย่างจะต้องได้รับการสุ่ม/เลือกอย่างมีระเบียบแบบแผนและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวจิัยที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน

➢ 2. หน่วยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการระบุและก าหนดความหมายได้อย่างถูกต้อง และ
ชัดเจน

➢ 3. หน่วยกลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยจะต้องเป็นอิสระซึ่งกันและกัน และหนึ่งหน่วยตัวอย่าง
จะมีโอกาสได้รับการสุ่มเข้าสู่กระบวนการวิจัยเพียงครั้งเดยีว

➢ 4. หน่วยกลุ่มตัวอย่างใดที่ได้รับการสุ่ม/เลือกแล้วจะไม่สามารถสับเปลี่ยนกับผู้อื่นให้
แทนตนเองได้ และใช้หน่วยกลุ่มตัวอย่างเดียวตลอดงานวิจัยเสร็จสิ้น

➢ 5. ใช้เทคนิควิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการได้ข้อมูลในงานวิจัย
อย่างถูกต้อง ครอบคลุมและครบถ้วน
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หลักการในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
การก าหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมจะต้องค านึงถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องหลายประการเพื่อให้ได้
จ านวนของกลุ่มตัวอย่างมาใช้ในการตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่น ามา
พจิารณาในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มดีังนี้

➢ ขนาดของประชากรที่ศึกษา ว่ามีขอบเขตเพียงใดหรือจ านวนเท่าไรที่จะน ามาใช้ในการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

➢ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ หรือระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นส่วนที่มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ถ้าในการสุ่มตัวอย่างยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ 
0.05 (5 %) กลุ่มตัวอย่างจะมีระดับความเชื่อมั่นที่ .95 (95 %) เป็นต้น

➢ ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที่ใช้ ในการเลือกใช้สถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผลการวิจัย จะมีการน าจ านวนกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณาตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ
แต่ละประเภทเพ่ือให้เกดิความแม่นย า และความถูกต้องของการใช้สถติิแต่ละประเภท

➢ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีแตกต่างกัน จะท าให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีขนาดที่แตกต่างกัน 

➢ ประเภทของการวจิัยที่แตกต่างกัน มผีลท าให้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้มีขนาดแตกต่างกัน 

➢ งบประมาณที่ใช้ เนื่องจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างจะมคีวามสัมพันธ์กับงบประมาณที่ใช้



วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling methods)

ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง มีวิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 แบบใหญ่ 
ได้แก่ 

➢ 1.การสุ่มโดยการค านึงถึงความน่าจะเป็น 

(probability sampling)

➢ 2.การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 

(Non-probability Sampling)
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การสุ่มโดยการค านึงถึงความน่าจะเป็น 

เป็นวิธีการที่ประชากรที่ศึกษาทุกหน่วย หรือทุกคนมีโอกาสถูก
เลือกอย่างเท่าเทียมกัน ปราศจากอคติ หรือความล าเอียง (Bias) ท าให้
งานวิจัยที่ ได้มีความน่าเชื่อถือ (มีความตรงภายนอก (External 
validity) สามารถอ้างอิงผลการวิจัยไปยังกลุ่มประชากรได้)
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การสุ่มโดยการค านึงถึงความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling)

วิธกีารสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability sampling) เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่
สมาชกิทุก ๆ หน่วยของประชากรมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันที่จะเป็นตัวแทนที่ดีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย โดยข้อมูลที่รวบรวมแล้วน ามาทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ ที่ใช้สถิติเชิงอ้างอิงแล้ว
ผลการวิจัยสามารถอ้างอิงไปสู่ประชากรของการวิจัยได้ มีวิธีการสุ่ม วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปในงานวิจัยซึ่งนิยมใช้กันหลายวิธี ดังต่อไปนี้

➢ วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 

➢ วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic random sampling)

➢ วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)

➢ วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)

➢ วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)
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การสุ่มโดยการค านึงถึงความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling)

1.1 การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)

สมาชิกทั้งหมดของประชากรเป็นอิสระซึ่งกันและกัน  โดยแต่ครั้งที่
สุ่ม สมาชิกแต่ละหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าเทียมกัน  ซึ่ง
ก่อนที่จะท าการสุ่มนั้น จะต้องนิยามประชากรให้ชัดเจน ท ารายการ
สมาชิก  เช่น ให้รหัสประจ าตัว  ซึ่งสามารถท าได้ 2 วธิ ีคอื 

o การจับฉลาก (Lottery) 
o การใช้ตารางเลขสุ่ม (Table of random number) 
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1.1 การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)

การจับฉลาก  
➢ เป็นวิธีการน ารายช่ือ หรือรหัสหน่วยตัวอย่างทุกหน่วยของประชากรมาใส่ในกล่อง หรือ

น ามาก าหนดเป็นกรอบตัวอย่าง (Sampling frame) จากนั้นก็ใช้วิธีจับฉลากให้ได้
ตัวอย่างตามที่ก าหนด มีทั้งการสุ่มแบบใส่คืน (Sampling with replacement) และไม่ใส่
คืน (Sampling without replacement)

➢ เป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีจ านวนน้อย ๆ และต้องการจ านวนตัวอย่างน้อย ๆ 
มขีั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้
▪ ก าหนดหมายเลขประจ าตัวใหแ้กส่มาชกิทุกหน่วยในประชากร
▪ น าหมายเลขประจ าตัวของสมาชกิมาจัดท าเป็นฉลาก
▪ จับฉลากขึ้นมาทีละหมายเลขจนกระทั่งครบจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ โดยฉลากที่จับ

มาแล้วจะต้องน าใส่คืน เพ่ือใหจ้ านวนประชากรที่สุม่มีจ านวนเทา่เดมิ ส่งผลให้เกิดความเท่า
เทียมกันในการได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง แต่ในกรณีที่ไม่ใส่คืนจะท าให้กลุ่มตัวอย่างมี
โอกาสมากขึน้ในการสุ่ม
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ตัวอย่าง การใช้วิธีจับฉลาก

การวิจัยเรื่อง ความพร้อมรับการตรวจสอบได้ในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษากรมทรัพยากรธรณี

➢ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 748 คน 

➢ ประชากรกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่ 
คอื 261 คน 

➢ โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีจับ
ฉลากดังนี้ 
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ตัวอย่าง การใช้วิธีจับฉลาก

➢ สร้างกรอบตัวอย่าง คือ บัญชีรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการของกรมทรัพยากรธรณี รวมทั้งสิ้น 748 คน

➢ เรียงจากเลขที่ 1-748

➢ ท าฉลาก 748 ใบ โดยเขียนเลขใส่ในฉลากแต่ละใบจากเลข 1-748
คลุกเคล้าให้ทั่ว โดยฉลากทุกใบถูกจับขึ้นมาเท่าๆกัน

➢ จับฉลากขึ้นมา 261 ใบ
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1.1 การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)

การใช้ตารางเลขสุ่ม (Table of random number)
➢ เป็นการสุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่โดยใช้ตารางเลขสุ่มที่ก าหนดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้อง

จัดท าสลาก มขีั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้
o ก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้แก่สมาชิกทุกหน่วยในประชากร โดยให้ค านึงถึงจ านวนของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ได ้ดังนี้
• ประชากร 100 คน ให้ก าหนดหมายเลข 001-100
• ประชากร 500 คน ให้ก าหนดหมายเลข 001-500
• ประชากร 1,000 คน ให้ก าหนดหมายเลข 001-1,000 เป็นต้น

➢ สุม่กลุม่ตัวอย่างโดยใช้ตารางเลขสุม่ที่สอดคลอ้งกับจ านวนประชากร (ประชากรมีจ านวนเต็ม
สิบใช้เลข 2 หลัก, เต็มร้อยใช้เลข 3 หลักเป็นต้น) โดยเริ่มอ่านจาก แถวที่ 1 หรือแถวไหนที่
อาจได้จากการสุ่ม และจะอ่านตามแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ ตามเลขหลักจนกระทั่งครบ
จ านวนตัวอย่างที่ต้องการ ซึ่งหมายเลขที่ได้จากตารางจะเป็นหมายเลขที่ได้ก าหนดให้แก่
ประชากรแล้ว แต่ถ้าได้หมายเลขที่มีค่ามากกว่าจ านวนประชากรจะต้องอ่านข้ามไปยัง
หมายเลขต่อไป
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วิธีการใช้ตารางเลขสุ่ม (Table of random number)

➢ ก าหนดกรอบตัวอย่างให้ชัดเจน เช่น เลขรหัส บ้านเลขที่ เป็นต้น 
หากไม่สามารถก าหนดได้ชัดเจนต้องใช้วธิกีารสุ่มตัวอย่างวธิอีื่น

➢ ค านวณหาขนาดตัวอย่าง

➢ ก าหนดหลักของเลขที่จะสุ่ม โดยได้จากจ านวนหลักของประชากร 
เช่น 2 หลัก  ก็ก าหนดเลขที่จะอ่าน 2 สดมภ์หน้า หรือ   2 สดมภ์
หลัง

➢ ก าหนดทิศทางการอ่านเลขสุ่มว่าจะอ่านจากซ้ายไปขวา หรือขวา
ไปซ้ายก็ได้ หรือจากบนลงล่าง
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วิธีการใช้ตารางเลขสุ่ม (Table of random number)

➢ หาเลขเริ่มต้นในการสุ่ม โดยใช้ปากกาจิ้มเพื่อเป็นเลขเริ่มต้นใน
การสุ่ม 

➢ อ่านเลขตามจ านวนหลักที่ต้องการ ตามทิศทางที่ก าหนดไว้ เลือก
เลขที่อยู่ภายในขอบเขตของประชากร ถ้าซ้ า หรือ เกินกว่าของ
ประชากรก็ข้ามไป สุ่มจนครบจ านวนที่ก าหนด

335



ตัวอย่าง วิธีการใช้ตารางเลขสุ่ม

ต้องการเลือกครัวเรือนตัวอย่างจ านวน 7 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งสิ้น 50
ครัวเรอืน โดยใช้ตารางเลขสุ่ม สามารถด าเนินการดังน้ี

1) ให้หมายเลขแก่ครัวเรอืนตั้งแต่ 01 , 02 , 03 ,…, 49 , 50

2) สุ่มชี้ลงในตารางเลขสุ่มเพื่อเลือกแถวและหลักเริ่มต้น ส าหรับเริ่มต้นเลือก
หน่วยตัวอย่างหน่วยแรก สมมติว่าสุ่มได้ 41180 เลือกเลขสองหลักมา 2 จ านวน จะ
ได้ 41 กับ 18 นั้นคือ ตัวแรกเริ่มต้นจะอยู่ที่แถวนอน (row) ที่ 41 และแนวตั้ง 
(column) ที่ 18

3) อ่านตัวเลขจากต าแหน่งเริ่มต้นจากข้อ 2) โดยเริ่มทีละ 2 หลัก เนื่องจาก N

มคี่าเท่ากบ 50 ซึ่งเป็นเลขสองหลัก โดยอ่านตัวเลขไปทางขวา 
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ตัวอย่าง วิธีการใช้ตารางเลขสุ่ม
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4) อ่านตัวเลขต่อไปทางขวา ได้เลขดังนี้

40 64900 42912 13953 79149
18710 68618

5) แบ่งตัวเลขเป็น 2 หลัก ได้เลขดังนี้

40 64 90 04 29 12 13 95 37 91 49
18 71 06 86 18

6) ให้พิจารณาดูว่าตัวเลขในข้อ 5 ตัวเลข
ใดมีค่าเท่ากับ 00 และมากกว่า 50 ให้ตัด
ตัวเลขน้ันทิ้ง ดังนั้นจะเหลือตัวเลข ดังนี้ 

40 04 29 12 13 37 49 18
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7) ถ้าตัวเลขที่สุ่มเลือกมาได้มีค่าที่ซ้ ากัน 
ให้ตัดทิ้งไปใช้เพียงค่าเดียวเท่าน้ัน

8) หากใช้ตารางเลขสุ่มจนหมดแถวนอน 
(row) ที่เลือกไว้ แต่ยังได้ตัวอย่างไม่ครบ
ตามที่ต้องการ ก็ให้ขึ้นแถวใหม่ต่อไป

9) ดังนั้น หมายเลขครัวเรือนที่ถูกเลอืกที่
ได้จากตารางเลขสุ่มจ านวน 7 ครัวเรอืน

ตัวอย่าง ได้แก่ ครัวเรอืนตัวอย่างที่ 

40  04  29  12  13  37  49 



1.2 การสุ่มแบบเป็นระบบ (systematic sampling) 

o เป็นการสุ่มย่างตัวอย่างแบบมีระบบ  จากหน่วยตัวอย่าง
ทุกหน่วยของประชากรท่ีก าหนดไว้ในกรอบตัวอย่าง 
(Sampling frame) โดยกลุ่มตัวอย่างในกรอบตัวอย่าง
จะต้องจัดเรียงล าดับแบบสุ่ม และหมายเลขแรกจะเป็น
หมายเลขตั้งต้นของการสุ่ม และเป็นหมายเลขท่ีได้มาโดย
การสุ่ม
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ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ

➢ ก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample size)

➢ ก าหนดกรอบประชากร / หมายเลขประจ าตัวให้แก่สมาชิกทุกหน่วยใน
ประชากร 

➢ หาอัตราส่วน (k) ระหว่างประชากร (N) และกลุ่มตัวอย่าง (n) จากสูตร

เช่น มีประชากร 100 คน ต้องการกลุ่มตัวอย่าง 5 คน 

จะได้อัตราส่วน เท่ากับ                            

หมายความว่า จ านวนประชากรทุก ๆ 20 คน จะได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง 1 คน
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ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ

➢ หากประชากรมีจ านวน 748

➢ ขนาดตัวอย่างท่ีต้องการ  = 261 คน

➢ จะได้ค่า  I = 748 / 261 = 2.86 (3)

➢ หมายเลขท่ีสุ่มได้คือ 3 ดังนั้นหมายเลขท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่  3, 6, 9, 12, 15 ,…………748

342



ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ

➢ ต้องการสุ่มหัวหน้าครัวเรือนในหมู่บ้าน A จ านวน 30 ครัวเรือน  จาก
ครัวเรอืนทั้งหมด 300 ครัวเรอืน  

➢ เอาบ้านเลขที่แต่ละครัวเรือนมาเรียงจากมากไปน้อย แล้วท าการสุ่ม  
ซึ่งจะสุ่มทุกๆ  10 หลังคาเรือน  เอามา 1 หลังคาเรือน  

➢ สมมติเมื่อสุ่มบ้านที่ท าเป็นตัวอย่างหลังแรกได้หมายเลข 002 หลังที่
สองที่ตกเป็นตัวอย่างได้แก่หมายเลข 012 ล าดับหลังที่สามและหลัง
ต่อๆ ไป จะได้หมายเลย 022,032,042,........,292

➢ รวมกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น  30  หลังคาเรือน  เป็นต้น

343



1.3 การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling)

➢ เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยเสียก่อน บน
พื้นฐานของตัวแปรอิสระที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม 

➢ โ ดยมี หลั ก ใ นก ารจั ด แบ่ ง กลุ่ ม แต่ ล ะกลุ่ ม มี ค ว าม เป็ น เ อกพั น ธ์ 
(Homogeneous) หรือกล่าวได้ว่า ในกลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ตามกลุ่มย่อยของตัวแปร  แต่จะมีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม  จ านวน
สมาชิกในกลุ่มย่อยจะถูกก าหนดให้เป็นสัดส่วน (proportion) ตามสัดส่วนที่
ปรากฏในประชากร ซึ่ งเรียกว่า การสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้สัดส่วน 
(proportion stratified sampling)  

➢ การสุ่มแบบแบ่งชั้นจะมีความเหมาะสมกับงานวิจัยที่สนใจความแตกต่าง
ของลักษณะประชากรในระหว่างกลุ่มย่อย
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ขั้นตอนการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 

➢ ศกึษาลักษณะของประชากรที่จะศึกษาอย่างละเอียดว่าคุณลักษณะใดที่จะส่งผล
ต่อตัวแปรที่จะศึกษาตัวแปรใดบ้าง และคุณลักษณะนั้น ๆ สามารถที่จ าแนก
ออกเป็นกลุ่มย่อยได้หรือไม่ อาทิ เพศ ระดับการศกึษา อาชีพ เป็นต้น

➢ จ าแนกประชากรออกเป็นชั้นภูมิตามคุณลักษณะของกลุ่มย่อยโดยก าหนดให้
สมาชิกในแต่ละกลุ่มย่อยมีความคล้ายคลึงกันให้มากที่สุด และให้มีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มให้มากที่สุดเช่นเดียวกัน (ไม่ควรมีจ านวน
ชั้นมากเกินไปเพราะจะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก มิฉะนั้นจะท าให้ลักษณะ
ที่ศกึษามคีวามถูกต้อง เชื่อถือได้น้อย)

➢ สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา
ตามสัดส่วน (Proportional Allocation) กล่าวคอื ชั้นใดมีประชากรมากควรได้รับ
การสุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่มากกว่า แต่ถ้ากลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีจ านวนที่
แตกต่างกันมาก ควรค านึงถึงเหตุผลเพื่อให้ได้จ านวนที่เหมาะสม และมีความ
ครอบคลุมลักษณะประชากรที่ไม่จ าเป็นต้องใช้สัดส่วนก็ได้ 
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การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 

ข้อสังเกตของการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะที่ครอบคลุมทุกลักษณะของประชากรอย่างเป็นระบบ 

และช่วยลดความคลาดเคลื่อนแต่ไม่ต้องลดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเหมือนวิธีการสุ่มอย่างง่าย ท าให้การทดสอบทางสถิติมี

ประสทิธิภาพสูงขึ้น ถ้าจ านวนตัวแปรที่ใช้มีมากเกินไปจะท าใหม้จี านวนช้ันที่มากและยุ่งยากในการแบ่งช้ัน หรือท าให้สมาชิกของแต่

ละช้ันอาจมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอ และจะต้องเสียเวลาและใช้ค่าใช้จ่ายสูงและ ในการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนจะต้องใช้

สูตรการปรับแก้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ค่อนข้างซับซ้อน
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ตัวอย่าง การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ

➢ การวิจัยใน หมู่บ้าน A ซึ่งมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน  โดยผู้วิจัยเชื่อว่าเพศ
เป็นตัวแปรอิสระที่ส าคัญที่จะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางรายได้ของครัวเรือน  ดังนั้นจึงมีการ
สุ่มดังน้ี 

1. ก าหนดประชากรเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนใน หมู่บ้าน A จ านวนครัวเรือน  300
หลังคาเรือน

2. ผู้วิจัยพบว่าในประชากรกลุ่มนี้ มีเพศชายที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนจ านวน  180  คน  (คิดเป็น 
60% ของประชากรทั้งหมด)  และเพศหญิง จ านวน  120  คน (คิดเป็น  40% ของประชากร
ทั้งหมด) และผู้วิจัยต้องการสุ่มตัวอย่าง 10% จากประชากรทั้งหมดใน หมู่บ้าน A

3. ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สุ่มตัวอย่าง 30% จากประชากรในแต่ละกลุ่มเพศ  จะได้หัวหน้า
ครัวเรือนที่เป็นเพศชาย จ านวน  18 คน (10% ของ 180 คน)  และเพศหญิง จ านวน  12 คน 
(10% ของ 120 คน)  สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จะมีขนาดเท่ากับประชากรเพศชาย 60% 
และเพศหญิง 40% 
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ภาพประกอบ การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ

ประชากรเป็นหัวหนา้ครัวเรอืนใน 
หมู่บ้าน A จ านวน  300 คน

เพศหญิง  120 คน
(40%)

เพศชาย  180 คน    
(60%)

เพศหญิง  12 คน    
(40%)

เพศชาย  18 คน    
(60%)

ผู้วจิัยแบ่งคุณลักษณะของประชากร
ออกเป็น 2 กลุ่มหรือ 2 ชั้น

สุ่มอย่างง่ายในแต่ละชั้น



1.4 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 

➢ เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบที่ประชากรอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ (Cluster) โดย
แต่ละกลุ่มมีลักษณะภายในกลุ่มที่หลากหลายหรือมีความแตกต่างในท านอง
เดียวกันแต่ระหว่างกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน เช่น กลุ่มเกษตรในหมู่บ้าน กลุ่ม
นักเรียนในห้องเรยีน เป็นต้น 

➢ จ านวนของกลุ่มต่างๆ จะถูกสุ่มขึ้นมาท าการศึกษา เมื่อสุ่มได้กลุ่มใดก็จะน าสมาชิก
ที่อยู่ในกลุ่มน้ันๆ ทั้งหมดมาท าการศกึษา เช่น 

การศึกษาเกี่ยวกับครัวเรือนในประเทศไทย เราอาจแบ่งครัวเรือนออกเป็นกลุ่ม
โดยใช้ต าบลเป็นหลัก แล้วท าการสุ่มต าบล เมื่อสุ่มต าบลแล้ว ก็ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากทุกครัวเรือนที่อยู่ในต าบลที่สุ่มได้นั้นๆ เป็นต้น 

➢ ถ้าการจัดกลุ่มของประชากรเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยใช้ท้องที่ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic subdivision) เป็นหลัก การสุ่มตัวอย่างประชากรโดยวิธีนี้ มีชื่อเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า Area sampling
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1.4 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 

350

ข้อสังเกตของการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม มีดังนี ้(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543) ประหยัดเวลา แรงงานและงบประมาณใน

การเตรียมการและด าเนินการ  ประสทิธิภาพของกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพต่ า เนื่องจากภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มที่แบ่งกลุ่มยังมี

ความเป็นเอกพันธ์ค่อนข้างสูงจะท าให้ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน มีค่าสูงมากขึ้น และจะต้องใช้สูตรการปรับแก้ที่จะท าให้ได้

ค่าประมาณพารามิเตอรท์ี่สูงขึ้น และการทดสอบสมมุตฐิานมีประสทิธิภาพมากขึ้น



1.5 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage sampling)

➢ เป็นการสุ่มตัวอย่างที่มหีลายขั้นตอน มลีักษณะคล้าย ๆ กับการสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่มที่มีหลายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น กลุ่มใหญ่ที่สุดจนกระทั่งสิ้นสุดที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการตามความเหมาะสม ดังนั้นการสุ่มแบบหลายขั้นตอนใน
บางครั้งนักวิชาการจึงเรียกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหลายชั้น (Multi-stage 
Cluster Sampling) หรือเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ใช้หลากกลายวิธีการในการสุ่ม
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นตัวแทนของประชากรที่ซับซ้อนและมีความ
สอดคล้องกับความต้องการภายใต้เงื่อนไขที่จ ากัด 
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1.5 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage sampling)

➢ เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรโดยแบ่งประชากรออกเป็นล าดับชั้นต่างๆ แบบ
ลดหลั่น เช่น ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น 

➢ โดยท าการสุ่มประชากรจากหน่วยหรือล าดับชั้นที่ใหญ่ก่อน 

➢ จากหน่วยที่สุ่มได้ก็ท าการสุ่มหน่วยที่มีล าดับใหญ่รองลงไปทีละชั้นๆ จนถึงกลุ่ม
ตัวอย่างในชั้นที่ต้องการ 

➢ การสุ่มแบบนี้จึงมีลักษณะการกระจายเป็นร่างแหที่ขยายออกไปเรื่อย ๆ จนถึง
หน่วยที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล ถ้าใช้การสุ่ม 2 ครั้ง ก็เรียก Two-stage 
sampling ถ้า 3 ครั้ง ก็เป็น Three-stage sampling เป็นต้น
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ตัวอย่าง วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage sampling)
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ตัวอย่าง วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage sampling)
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การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น

➢ การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 

(Non-probability Sampling)

การสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น เป็นการสุ่มหน่วยตัวอย่างที่
บางครั้งอาจไม่ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง ท าให้ไม่สามารถใช้การ
สุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็นได้ และการสุ่ม แต่ละครั้งนั้น ทุก ๆ หน่วย
ของประชากรมีโอกาสถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างไม่เท่าเทียมกัน การ
สุ่มแบบนี้มีหลายวิธี
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การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น

➢ การสุ่มตัวอย่างบังเอิญหรือแบบสะดวก

(Accidental/ Convenience Sampling)

➢ การสุ่มตัวอย่างตามส่วนแบ่ง (Quota sampling) 

➢ การสุ่มตัวอย่างตามจุดมุ่งหมาย / เฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) 

➢ วิธีการคัดเลือกแบบลูกโซ/่บอลล์หิมะ (Snowball Selection)

➢ วิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Response Selection) 

356



การสุ่มตัวอย่างบังเอญิหรือแบบสะดวก

เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยผู้รวบรวมข้อมูลไม่ได้ก าหนดว่า
จะรวบรวมจากผู้ใด กลุ่มใด อยู่ที่ใด พบเจอบุคคลใดโดย
บังเอิญและขอสอบถามหรือสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูล 

ตัวอย่าง

o สอบถามความคิดเห็นในการให้บริการอาหาร
กลางวันของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ผู้วิจัยอาจจะไป
ยืนตรงประตูทางเข้าโรงอาหาร แล้วคอยสัมภาษณ์
นักศึกษา 50 คนที่เดินเข้ามารับประทานอาหาร
ในช่วงเช้าของวันหนึ่ง 

o ครูคนหนึ่งปรับปรุงแผนการสอนใหม่และต้องการ
จะทดลองแผนการสอนใหม่ว่าจะให้ผลแตกต่าง
จากแผนการสอนเดิมหรือไม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเรยีนที่เขาต้องรับผิดชอบสอน
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การสุ่มตัวอย่างตามส่วนแบ่ง 

เป็นการเลอืกตัวอย่างโดยก าหนดลงไปว่าจะเลอืกตัวอย่างจากประชากรกลุ่มใด ประเภทใด 
เป็นการเลอืกแบบไม่มีกฎเกณฑ์อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างจะเป็น
ใครก็ได้ ที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการให้ข้อมลบางอย่าง เช่น จากแต่ละอ าเภอ อ าเภอ 
ละจ านวนเท่าๆ กัน หรือจากนักศึกษาแต่ละสถาบันการศึกษา จ านวนเท่าๆ กัน
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การสุ่มตัวอย่างตามจุดมุ่งหมาย/ เฉพาะเจาะจง 

➢ เป็นการเลือกตัวอย่างตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
เป็นวิธีที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ขึ้นอยู่กับเหตุผลของผู้
ศึกษา เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงตามหลักการของเหตุผลโดยให้มีความ
สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย/จุดประสงค์นั้นๆ แต่
จะต้องมีการวางแผน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
และการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดี/เป็นตัวแทนปราศจาก
ความล าเอียง แต่ผลการวิจัยจะไม่สามารถสรุป
อ้างอิงไปสู่ประชากรโดยทั่วไปได้ 
o เช่น การศึกษาวิธีการเรียนร่วมของเด็กพิเศษกับ

เด็กปกติในสถานศึกษา ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่
น า ม า ศึ ก ษ า จ ะ ศึ ก ษ า เ ฉพ า ะ เ จ า ะ จ ง ใ น
สถานศึกษาที่มีการเรียนร่วมของเด็กพิเศษกับ
เด็กปกตเิท่านั้น เป็นต้น 
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วิธีการคัดเลือกแบบลูกโซ่/บอลล์หิมะ 

➢ เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติที่
ต้องการแล้วโดยใช้การแนะน าของกลุ่มตัวอย่างที่
ระบุกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับตนเอง 
ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและ
เพียงพอจงึจะยุตกิารเก็บรวบรวมข้อมูล 
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วิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร 

➢ เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสมาชิกที่
อาสาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหน่วยตัวอย่างด้วย
ความเต็มใจที่มี เหตุผลแตกต่างกัน อาทิ 
ต้องการได้รับสิ่งตอบแทน/ความเต็มใจ เป็นต้น
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VOLUNTARY
MULTI 
STAGE

สรุปวิธีการสุ่มตัวอย่าง
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องค์ประกอบในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง



กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี 

➢ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี (Representation) หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณลักษณะอย่างครบถ้วน/คล้ายคลึง/สอดคล้องกับลักษณะของประชากรที่ได้
จากการสุ่มตัวอย่างที่ไม่มีอคติ และมีจ านวนมากเพียงพอ (ตามสูตรการคิด
ค านวณ หรือตารางส าเร็จรูปในการหาจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง) ที่จะสามารถใช้
ทดสอบความเชื่อมั่นทางสถติิ เพื่อน าไปอ้างอิงสู่ประชากรได้อย่างเที่ยงตรง และ
น่าเชื่อถือ 

➢ ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิจัยขึ้นอยู่กับระดับความ
ถูกต้องของการวิจัยและจ านวนตัวแปรในการวิจัย ถ้าต้องการให้การวิจัยมี
ความถูกต้องมากและคลาดเคลื่อนน้อย ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ และ
ถ้าประชากรมีลักษณะที่หลากหลาย จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่กว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ประชากรมีลักษณะใกล้เคียงกัน และถ้าการวิจัยมีตัวแปรจ านวน
หลายตัวจะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าการวิจัยที่มจี านวนตัวแปรน้อยกว่า
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ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี 

➢ มีขนาดที่เหมาะสม/เพียงพอ (Adequacy) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดที่ไม่มาก
หรือน้อยเกินไปสอดคล้องกับขนาดของประชากร และมีความเพียงพอที่จะ
สามารถน าไปทดสอบสมมติฐาน แล้วสรุปอ้างอิงผลของกลุ่มตัวอย่างสู่
ประชากรได้

➢ มีลักษณะที่สอดคล้องกับการวิจัย เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สอดคล้องกับลักษณะที่
ระบุไว้ในข้อตกลงเบื้องต้นหรอืวัตถุประสงค์ของการวิจัย

➢ มีความเป็นตัวแทนที่ดี (Representativeness) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะที่
ส าคัญในภาพรวมคล้ายคลึงกับลักษณะของประชากร 

➢ ได้มาจากวิธีการสุ่มที่เหมาะสม เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากวิธีการสุ่มที่เหมาะสม/
สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม
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ข้อควรพิจารณา การเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

➢ 1) ให้ศึกษาลักษณะของประชากรว่ามีความแตกต่างใดที่จะส่งผลต่อตัวแปรตาม
หรือไม่ ถ้าไม่มีให้เลือกใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย หรือการสุ่มอย่างมีระบบ แต่ถ้า
พบว่ามีลักษณะของความแตกต่างที่ส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างชัดเจน และ
สามารถแบ่งประชากรออกเป็นชั้นภูมิที่ในชั้นภูมิเดียวกันเหมือนกันแต่ต่างชั้น
ภูมิแตกต่างกันให้ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
และถ้าประชากรมีลักษณะการรวมกลุ่มย่อย ๆ ซึ่งในกลุ่มมีความแตกต่างกันแต่
ระหว่างกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันสามารถที่จะเลือกกลุ่มตัวอย่างใดมาเป็น
ตัวแทนในการศึกษาก็จะให้ผลการศึกษาที่เหมือนกันก็ให้เลือกใช้การสุ่มแบบ
กลุ่ม (Custer Random Sampling)
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ข้อควรพิจารณา การเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

➢ 2) ในการศึกษาปัญหาการวิจัยที่คล้ายคลึงกัน อาจจะต้องเลือกใช้วิธีการสุ่มที่
แตกต่างกัน โดยที่ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประชากรในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ ก่อนทุก
ครั้ งที่จะเลือกใช้วิธีการสุ่ม เพื่อผลการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ของปัญหาการวิจัยนั้น ๆ

➢ 3) ถ้าสมาชิกทุกหน่วยของประชากรมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และไม่สามารถ
จัดเป็นกลุ่มได้ ควรใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย หรือถ้าสุ่มอย่างง่ายแล้วเกิดความ
ยุ่งยากในการเก็บข้อมูล อาจใช้การสุ่มแบบเป็นระบบ แต่ถ้าไม่สามารถระบุ
แหล่งที่อยู่ของประชากรได้ชัดเจนก็อาจจะใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอญิ
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ข้อควรพิจารณา การเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

➢ 4) ถ้าสมาชิกทุกหน่วยของประชากรมีลักษณะแตกต่างกัน โดยที่สามารถจ าแนกเป็น
กลุ่มที่เหมือนกัน และความแตกต่างนั้นจะส่งผลต่อการวิจัย ควรเลือกใช้การสุ่มแบบ
แบ่งชั้น หรือถ้าต้องการให้จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนตามประชากรก็อาจใช้วิธีการ
สุ่มแบบโควต้า

➢ 5) ถ้าสมาชิกทุกหน่วยของประชากรมีลักษณะที่สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม โดยที่แต่ละ
กลุ่มมีลักษณะของกลุ่มที่คล้ายคลึงกัน แต่ภายในกลุ่มมีความหลากหลาย จะใช้การสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม

➢ 6) ในการสุ่มตัวอย่างถ้ามีข้อจ ากัดไม่สามารถสุ่มได้สะดวก หรือสุ่มแล้วคาดว่าไม่
สามารถเก็บข้อมูลได้ หรอืไม่มีพ้ืนฐานเกี่ยวกับลักษณะของประชากร หรือมีความสนใจ
เป็นรายกรณี ควรใช้วธิกีารเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงหรอืแบบบังเอญิ

➢ 7) ถ้าประชากรมีขนาดใหญ่สามารถแบ่งกลุ่มได้หลายชั้น และต้องการให้กลุ่มตัวอย่าง
มกีารกระจายอย่างท่ัวถงึควรใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน
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เกณฑ์ท่ีดีในการสุ่มตัวอย่าง

➢ 1) บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย การสุ่มตัวอย่างจะต้องให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น ๆ เพื่อท าให้ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสามารถน ามา
วิเคราะห์ใช้ตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน

➢ 2) วัดค่าของตัวแปรได้  การสุ่มตัวอย่างจะต้องได้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือระบุค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างเพื่อ
น าไปใช้ประกอบการใช้สถติิเชิงอ้างองิท่ีจะสรุปผลอ้างอิงไปสู่ประชากรได้

➢ 3) น าไปปฏิบัติได้  การสุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้แล้ว สามารถที่จะน าไปปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน และมีแนวทางการแก้ปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการสุ่มตัวอย่าง

➢ 4) ประหยัดงบประมาณ  ในการก าหนดการสุ่มตัวอย่างจะต้องค านึงถึงการด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่จะสามารถด าเนินการโดยประหยัดทั้งเวลา แรงงานและ
งบประมาณ
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เครื่องมือ และ วิธีการที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
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การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection Methods)

➢ การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นกระบวนการที่มรีะบบ ขั้นตอนในการด าเนินการของ
การวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากแหล่งข้อมูลที่
ก าหนดไว้ ที่จะน ามาวิเคราะห์ในการตอบปัญหาการวิจัยและตอบวัตถุประสงค์
การวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

➢ ลักษณะส าคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีต่อการวิจัย  จะต้องสนองตอบต่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างครบถ้วน โดยหลังจากผู้วิจัยวางแผนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว ควรพิจารณาว่าข้อมูลที่ ได้มีความครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือไม่  จะต้องสนองตอบต่อการวิจัยตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยและใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้อย่างครบถ้วน และต้องมีการ
ด าเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย 
เพื่อให้ได้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง
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การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ

ทบทวนวรรณกรรมและ
การเตรียมการส าหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล

ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูล

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีน่าจะเป็น

การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง



การเตรียมการส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล

➢ 1. วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยอาจ
ใช้เครื่องมือประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสองประเภท เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
และสมบูรณ์มากท่ีสุด

➢ 2. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยใด ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีผู้วิจัยจะต้องเก็บรวมรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้ที่วางแผน และรู้เรื่อง/ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมได้ดีที่สุด 
แต่ถ้าในการวิจัยมีผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องให้ค าแนะน า หรือค าชี้แจงให้แก่ผู้
เก็บรวบรวมข้อมูลได้เข้าใจวิธีการและข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม เพื่อให้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลมคีวามถูกต้อง ครบถ้วนและปราศจากความล าเอียง

➢ 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องทราบว่าเป็นใคร จ านวน 
เท่าไร อยู่ที่ไหน ที่จะปรากฏในแผนการด าเนินการวิจัยที่จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง หรอืจัดส่งทางไปรษณีย์ หรอืใช้ผู้ช่วยผู้วิจัย 
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การเตรียมการส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล

➢ 4. ลักษณะเฉพาะของผู้ให้ข้อมูล เป็นลักษณะของผู้ให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยจะต้องรับทราบว่า
เป็นอย่างไร โดยเฉพาะเวลาท่ีจะให้แก่ผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล

➢ 5. ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องทราบว่าจะเก็บข้อมูลในช่วงใดที่
สอดคล้องกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ควรจะต้องมีการวางแผนด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลว่าจะใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าไร ใช้งบประมาณและแรงงาน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมากน้อยเพยีงใด

➢ 6. จ านวนข้อมูลที่ได้รับคืนจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะจากการจัดส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์จะต้องได้รับกลับคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
แบบสอบถามที่จัดส่งทั้งหมด และถ้ารวมกับจ านวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยตนเองจะมี
การสูญหายของข้อมูลได้ไม่เกินร้อยละ 5 จึงจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือที่จะ
น ามาวเิคราะห์สรุปผลการวิจัย

➢ 7. การตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้รับ
ข้อมูลกลับคืนแล้วจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลว่ามีความครบถ้วนตามที่
ต้องการหรือไม่ 
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ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล

➢ 1. ก าหนดข้อมูลและตัวชี้วัด เป็นการก าหนดว่าข้อมูลที่ต้องการมีอะไรบ้าง โดย
การศึกษาและวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์หรือปัญหาของการวิจัยว่ามีตัวแปร
อะไรบ้างที่เป็นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และจะใช้อะไร
เป็นตัวชี้วัดจึงจะได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิ

➢ 2. ก าหนดแหล่งข้อมูล เป็นการก าหนดว่าแหล่งข้อมูลหรอืผู้ให้ข้อมูลเป็นใคร อยู่
ที่ไหน มีขอบเขตเท่าไร ที่จะต้องก าหนดให้ชัดเจน และเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
หรือทุติยภูมิ แล้วจะต้องพิจารณาว่าแหล่งข้อมูลนั้น ๆ สามารถที่จะให้ข้อมูลได้
อย่างครบถ้วนหรอืไม่

➢ 3. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม และ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
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ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล

➢ 4. เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสม (แหล่งข้อมูล/ขนาดกลุ่มตัวอย่าง/การวิเคราะห์ข้อมูล) ประหยัด ได้
ข้อมูลอย่างครบถ้วน มมีากเพยีงพอและเป็นข้อมูลที่เช่ือถอืได้

➢ 5. น าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้ เป็นการทดลองใช้เครื่องมือที่
สร้างขึ้นหรือน าของคนอื่นมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก เพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

➢ 6. ออกภาคสนาม เป็นการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการ และ
ก าหนดการที่จัดเตรียมไว้และปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
เพื่อให้ได้รับข้อมูลกลับคนืมามากที่สุด
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ปัจจัยในการเลือกเครื่องมือ

➢ 1. ลักษณะของปัญหาการวิจัยที่จะต้องชัดเจน ที่จะช่วยให้ทราบประเด็นส าคัญ 
กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นกฎเกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อตอบปัญหาการวิจัย

➢ 2. กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้เห็นแนวทางของการวิจัยในประเด็นใดๆ 
ในอดีตว่าใช้ระเบียบการวิจัยอย่างไรในการด าเนนิการวัดตัวแปรน้ันๆ

➢ 3. ระเบียบวธิวีิจัยท่ีแต่ละรูปแบบจะมหีลักการ ประเด็นค าถามและแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอยู่แล้ว

➢ 4. หน่วยการวิเคราะห์ ได้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคล วัตถุ ที่ใช้เป็น “เป้าหมาย” ในการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวแปรที่ก าหนดตามเครื่องมือและวิธีการที่
สอดคล้องกับหน่วยการวิเคราะห์

➢ 5. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาการใช้เวลาและงบประมาณในการวจิัย

➢ 6. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มตัวอย่าง อาทิ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กเล็กจะต้องใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ หรอืการสังเกตแทนการใช้แบบสอบถาม เป็นต้น
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

➢ 1. ความหมายของเครื่องมือ วิธีการที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือ วิธีการที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง สิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ /วิธีการที่ผู้วิจัยได้
น ามาใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง หรือประชากรที่ศึกษา 
เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ซึ่ง
เคร่ืองมือ วิธีการที่ใช้ในการวิจัยมีหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยจะต้องมีความเข้าใจและ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล

➢ 2. ความส าคัญของเครื่องมือ วิธีการที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยใดๆ 
ผู้วิจัยจะต้องเลือกใช้เคร่ืองมอื วิธีการที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ได้มาตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และน่าเช่ือถอื โดยที่
เครื่องมือที่ใช้จะต้องมีคุณภาพที่ดี มีกระบวนการสร้างและการพัฒนาที่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ของเครื่องมือแต่ละประเภทด้วย และวิธีการจะต้องเลือกให้
เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
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ประเภทเครื่องมือ วิธีการที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

➢ 1. แบบทดสอบหรือการทดสอบ (Test) เป็นข้อค าถาม หรือสถานการณ์ที่
ก าหนดขึ้น เพื่อใช้กระตุ้น หรือเร่งเร้าความสนใจให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของตนเอง ตามที่ก าหนดไว้ในจุดประสงค์การเรยีนรู้

➢ 2. ประเภทของแบบทดสอบ จ าแนกตามวิธีสร้างได้ 2 ประเภท ได้แก่
o แบบทดสอบที่สร้างขึ้นเอง เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามจุดประสงค์ของ

การทดสอบครั้งนั้นๆ 
o แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test) เป็นแบบทดสอบที่มีบุคคลกลุ่มบุคคลที่

มคีวามเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ได้สร้างไว้แล้ว

➢ 3. แบบสอบถาม/การสอบถาม (Questionnaire) เป็นชุดของค าถามที่ผู้วิจัย
ก าหนดขึ้นเพื่อใช้วัดคุณลักษณะ เจตคติหรือความคิดเห็นของบุคคล โดยใช้ข้อ
ค าถามเป็นตัวกระตุ้น หรือสิ่งเร้าให้ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงการตอบสนองตาม
ความรู้สึกของตนเอง
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380

แบบสอบถาม/การสอบถาม (Questionnaire) 

➢ 1. แบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Form)
เป็นแบบสอบถามที่ก าหนดให้เพียงข้อค าถามเท่านั้น 
ส าหรับค าตอบนั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูลที่จะได้
แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ และเป็น
แบบสอบถามที่ตอบยากและเสยีเวลาในการตอบ

➢ ข้อดีของค าถามแบบปลายเปดิ
➢ (1)ได้รับข้อมูลที่นอกเหนือประเด็นการคาดคะเน/การ

ก าหนดของผู้วิจัยที่ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์
ของผู้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการน ามาวิเคราะห์เพื่อ
สรุปผลและน าเสนอ

➢ (2) ได้รับข้อมูลที่มีรายละเอยีด ชัดเจน ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างแทจ้ริง

➢ (3) ได้รับข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่อาจจะก าหนดไม่
เพยีงพอต่อการเลอืกตอบ

➢ (4) ได้รับข้อมูลที่ลกึซึ้งและซับซ้อน

➢ 2. แบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Form)
เป็นแบบสอบถามท่ีก าหนดทั้งค  าถามและตวัเลือก โดย
ให้ผู้ตอบได้เลือกค าตอบจากตัวเลือกนั้น ๆ และเป็น
แบบสอบถามท่ีใชเ้วลาในการสรา้งค่อนขา้งมาก แต่จะ
สะดวกส าหรับผู้ตอบ ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะสามารถน าไป
วิเคราะหไ์ดง้่าย และน าเสนอไดอ้ย่างถกูตอ้ง ชดัเจน 



รูปแบบของแบบสอบถามปลายปิด 

➢ (1) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นแบบสอบถามที่ก าหนดให้ผู้ตอบเลือกตอบ
ได้ 1 ค าตอบ หรอืหลายค าตอบจากตัวเลือก

➢ (2) แบบจัดล าดับความส าคัญ (Ordering Scale) เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบได้
เรียงล าดับความส าคัญของตัวเลือก ที่ก าหนดให้จากมากไปน้อย หรอืจากน้อยไปมาก

➢ (3) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบประเมิน/
แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ก าหนดให้

➢ (4) แบบใช้ความแตกต่างแห่งความหมายทางภาษา (Semantic Differential Scale) 
เป็นแบบสอบถามที่ก าหนดค าและค าที่ตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ แล้วให้ผู้ตอบได้ประเมิน
ตามความคิดเห็น

➢ (5) แบบสร้างสถานการณ์ (Situational Questionnaire) เป็นแบบสอบถามที่ก าหนด
สถานการณ์ แล้วให้ผู้ตอบได้พิจารณาเลือกตอบตามความรู้สึก คุณธรรม หรือ
จรยิธรรม
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ข้อดี-ข้อจ ากัดของแบบสอบถามปลายปิด 

ข้อดี

➢ ได้รับข้อมูลที่มีลักษณะเดียวกัน ท าให้ง่าย
ต่อการสรุปผลและเปรยีบเทียบ

➢ ผู้ให้ข้อมูลมีความสะดวก ง่ายในการตอบ
ค าถาม อาจเนื่องจากค าตอบที่ก าหนดให้
เลือกท าให้ข้อค าถามมีความชัดเจน

➢ ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์/ประเด็นที่ต้องการ

➢ ได้รับค าตอบที่ผู้ให้ข้อมูลไม่ต้องการตอบใน
ลักษณะของการประมาณค่า
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ข้อจ ากัด

➢ ถ้ามีค าตอบ “ไม่ทราบ” เป็นตัวเลือก จะได้รับ
ค่อนข้างมาก เน่ืองจากตอบได้ง่าย

➢ ไม่มีตัวเลือกที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของ
ผู้ให้ข้อมูล

➢ ตัวเลือกมากเกนิไปอาจจะท าใหเ้กดิความสับสน

➢ การให้ข้อมูลเดียวกันอาจเกิดเน่ืองจากการ
เข้าใจในข้อค าถามที่แตกต่างกันได้

➢ ความแตกต่างของการให้ข้อมูลเป็นไปตาม
เง่ือนไข/ตัวเลือกที่ก าหนดให้เท่านั้น

➢ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการลงรหัสในการ
วิเคราะหข์้อมูลที่คลาดเคล่ือน หรือการเลือกข้อ
ที่คลาดเคล่ือนจากที่ต้องการ
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หลักการในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม



หลักการในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม

➢ 1) ก าหนดขอบเขตของประเด็นที่ต้องการอย่างชัดเจนว่าต้องการสอบถามอะไรบ้าง ที่
สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย/วัตถุประสงค์ของการวิจัย

➢ 2) สร้างและพัฒนาข้อค าถามที่มีความเที่ยงตรง ความครอบคลุมและความส าคัญต่อ
ประเด็นที่ต้องการเท่านั้น ไม่ควรก าหนดข้อค าถามที่มีจ านวนมากแต่ไม่มีประโยชน์ใน
การตอบปัญหาการวิจัย และแบบสอบถามที่มีข้อค าถามจ านวนมากและซ้ าซ้อนกัน จะ
ท าให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความเบื่อหน่ายในการให้ข้อมูล 

➢ 3) การจัดเรียงล าดับข้อค าถาม ควรจัดเรียงล าดับให้มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน จาก
ค าถามที่ง่ายสู่ค าถามที่ซับซ้อนเพื่อยั่วยุในการให้ข้อมูล จ าแนกประเด็นที่ต้องการเป็น
แต่ละประเด็นย่อย ๆ ที่ระบุหัวข้ออย่างชัดเจน เพื่อให้มีความชัดเจนในการให้ข้อมูล 
และข้อค าถามในประเด็นที่ส าคัญควรก าหนดเป็นข้อค าถามตอนต้นของแบบสอบถาม 
เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้ตอบด้วยความตั้งใจ ไม่เบื่อหน่าย ที่อาจจะท าให้ได้รับผลการวิจัยที่
คลาดเคลื่อน
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หลักการในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม

➢ 4) การใช้ลักษณะของข้อค าถามที่ดี ที่มลีักษณะของการปฏบิัติและไม่ควรปฏิบัติ ดังน้ี 
o ควรใช้ข้อความหรือประโยคสั้น ๆ กะทัดรัด และได้ใจความส าคัญ
o ควรก าหนดข้อค าถามที่มคีวามชัดเจน 
o ไม่ควรก าหนดข้อค าถามในลักษณะค าถามน าที่ชี้แนะค าตอบ 
o ไม่ก าหนดข้อค าถามที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลที่ต้องการปกปิดเป็นความลับ 

เพราะจะท าให้ไม่ได้รับข้อมูลท่ีเป็นจรงิ
o ก าหนดข้อค าถามที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงวุฒิภาวะ ระดับ

การศึกษา/สติปัญญา และความสนใจ เป็นต้น
o ก าหนดข้อค าถามท่ีแต่ละข้อจะมปีระเด็นที่ต้องการเพียงประเด็นเดียวเท่าน้ัน
o ถ้าเป็นข้อค าถามปลายปิด ควรก าหนดตัวเลือกให้มีความครบถ้วนตามประเด็นที่

ต้องการ 
o ก าหนดตัวเลือกท่ีสามารถระบุในเชิงปริมาณ และใช้ค่าสถิติอธบิายข้อเท็จจรงิได้
o จ านวนข้อค าถามไม่ควรมีมากเกินไป เพราะท าให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความเบื่อหน่าย
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รูปแบบของข้อค าถามในแบบสอบถามปลายปิด

➢ สเกลมาตรการวั ดแบบลิ เ คริ ท์
(Likert Scale)
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➢ เกิดจากกระบวนการตรวจสอบข้อความในแบบวัด
เจตคติ ซึ่งเป็นการตรวจสอบขั้นแรกเพ่ือดูความ
เหมาะสมของข้อความที่จะน าไปใช้วัดเจตคติตาม
เป้าหมาย 

➢ แบ่งระดับการตอบออกเป็น 3 ระดับ (เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย) 

➢ แบ่งเป็น 5ระดับ (เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง) เป็นต้น 

➢ ทั้งนี้อาจจะเป็นไปในลักษณะอ่ืนก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ข้อความที่แสดงความรู้สึก เช่น ปฏิบัติทุกครั้ง 
ปฏิบัติปานกลาง ไมป่ฏิบัติ เป็นต้น 

➢ จากการศึกษาเอกสารวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับแบบ
วัดเจตคติตามแนวคิดของลิเคริท์ พบว่าส่วนใหญ่
นักวิชาการนิยม แบ่งน้ าหนักของข้อความออกเป็น 
5 ระดับ 



การแปลผลตามแนวคิดของลิเคริท์

นยิมแปลผลเป็นตัวเลขตามมาตรหรือระดับที่ก าหนด ด้วยการน าจ านวนข้อไปหารคะแนน

เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เกณฑ์การแปลคะแนนแบบวัด (กรณีก าหนด 5 

ระดับ) ดังนี้

คะแนน                              ความหมาย

4.51-5.00                           มเีจตคติสูงมาก

3.51-4.50                           มเีจตคติสูง

2.51-3.50                           มเีจตคติปานกลาง

1.51-2.50                           มเีจตคติต่ า

1.00-1.50                           มเีจตคติต่ ามาก
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น้ าหนักของคะแนนจากความคิดเห็นในเชิงบวกและเชิงลบ
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ข้อความเชงิบวก ข้อความเชงิลบ 

    5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

    4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 

    3 คะแนน หมายถึง ไมเ่เน่ใจ 

    2 คะแนน หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 

    1 คะแนน หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

   5 คะแนน หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

   4 คะแนน หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 

   3 คะแนน หมายถึง ไมเ่เน่ใจ 

   2 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 

   1 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 



ขั้นตอนการสร้างแบบวัดมาตรการวัดเจตคติของลิเคริท์

➢ก าหนดข้อความเกี่ยวกับเจตคติที่ต้องการให้มากที่สุดจากเอกสาร ผู้ร่วมงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือจากปรากฏการณ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ที่มีความชัดเจน 

หรือไม่แปลความหมายที่ก ากวม และ หนึ่งข้อความควรมีเจตคติเดียว เป็นต้น

➢การตรวจสอบข้อความ ที่ก าหนดขึ้นที่ว่าสอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณา

หรือไม่

➢การทดสอบข้อความโดยการน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาเพื่อแก้ไขปรับปรุง 

แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่

ต้องการน ามาตรการวัดไปใช้ แล้วน าข้อมูลมาค านวณหาค่าสถิติเพื่อใช้เป็นดัชนี

บ่งช้ีคุณภาพของข้อความ
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ดัชนีบ่งช้ีคุณภาพของข้อค าถาม

➢ค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของข้อความแต่ละข้อกับคะแนนรวม 

แล้วน ามาพิจารณาว่า ถ้าข้อความใดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงแสดงว่า

ข้อความน้ันเป็นข้อความที่ดี มคีวามเช่ือม่ัน 

➢ค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกของข้อความแต่ละข้อ โดยการทดสอบค่าที (t) 

และคัดเลือกข้อความที่มีค่าที (t) ตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป ที่เป็นค่าที่มีอ านาจจ าแนก

อยู่ในเกณฑ์ดี 
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ข้อดี-ข้อจ ากัดของการใช้แบบสอบถาม

ข้อดี
➢ประหยัดเวลา แรงงานและงบประมาณ

➢ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มขีนาดใหญ่ มคีวามครอบคลุมประชากร

➢ออกแบบได้ดี ง่ายและชัดเจนในการสรุปผล

➢ปกปิดความลับและค าตอบท่ีมีผลต่อความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลได้ดี

➢ไม่เกิดความล าเอียงจากการใช้ค าถาม

➢ผู้ให้ข้อมูลมอีสิระในการให้ค าตอบ

➢ไม่จ าเป็นต้องมกีารฝึกอบรมผู้ช่วยวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล

➢ได้ข้อมูลปฐมภูมิท่ีเป็นข้อมูลท่ีมคีวามส าคัญ
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ข้อดี-ข้อจ ากัดของการใช้แบบสอบถาม

ข้อจ ากัด

➢อัตราการได้รับคืนน้อย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีระดับการศกึษาต่ า

➢ผู้ให้ข้อมูลไม่เข้าใจข้อค าถาม

➢ควบคุมสภาพแวดล้อมในการตอบไม่ได้

➢ข้อมูลที่ได้รับไม่ม่ันใจว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลที่แท้จริง

➢ผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถแก้ไขค าถาม หรือความเข้าใจผิดไม่ได้

➢มแีรงจูงใจในการให้ข้อมูลต่ า
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