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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
องค์ความรูใ้หม่ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นย า มีความน่าเช่ือถือ และสามารถน า
ผลงานการวิจัยที่ได้รับไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้อย่างสอดคล้องถูกต้อง
อย่างแท้จริง

◦ การวิจัยเป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้จากปัญหาที่ชัดเจนอย่างมี
ระบบ โดยมีการทดสอบสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล 
ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในเร่ืองนั้น ๆ เพ่ือน าไปพยากรณ์หรือสังเกต
การเปลี่ยนแปลง เมื่อควบคุมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คงที่

◦ ในทางรัฐประศาสนศาสตร์เช่ือว่า การวิจัย เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธภิาพในการบริหารงานภาครัฐ
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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  ผู้วจิัยจะตอ้งมีความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวาย
ในงานวิจัยอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าความอยากรูน้ั้นจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม

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

◦ ปรัชญาปฏิฐานนิยม  

◦ ปรัชญาในกลุ่มคัดค้านปฏิฐานนิยม 
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ปฏิฐานนิยม (Positivism)

เป็นแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย โดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์หรือ การวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้เสนอแนวคิดนี้คือ ออกุส  กองต์ (Augyste Comte) สาระส าคัญของปฏิฐาน
นิยมมีดังต่อไปนี้

➢ปรากฎการณ์ต่างๆ สามารถอธิบายได้ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ
นั่นเอง

➢มนุษย์สามารถรับรู้ปรากฎการณ์ต่างๆ ได้โดยผ่านประสาทสัมผัส ผลของการ
รับรู ้เรยีกวา่ ประสบการณ์ 
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ปฏิฐานนิยม (Positivism)

ความรู้ที่เช่ือถือได้ คือ ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ หมายความว่า สามารถ
รับรูไ้ด้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆ  

➢ สิ่งที่เป็นจริงก็คือ สิ่งซึ่งทุกคนรับรู้ร่วมกันและเหมือนกัน 

เรียกว่า ความจรงิวัตถุวสิัย (objectivity ) 

เป็นสิ่งที่มีพ้ืนฐานอยูบ่นข้อเท็จจริง เง่ือนไขที่เป็นความจรงิ โดยไม่ข้ึนอยู่กับจิตใจ

➢ สิ่งที่รับรูไ้ด้เฉพาะตัวคนใดคนหนึ่งเรียกว่า ความจรงิอัตวสิัย (subjectivity)

เป็นทัศนะที่มีความเช่ือว่า การมีอยู่ หรือ ความจริงของสิ่งๆหนึ่งอยู่กับตัวเราเองเป็นคนตัดสิน 
เช่น คุณได้กลิ่นน้ าหอมยี่หอ้นีแ้ล้วหอม แต่ในคนอ่ืนเม่ือได้กลิ่นแล้วเหม็นก็ได้
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ปฏิฐานนิยม (Positivism)

➢มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ มนุษย์จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ค้นพบกฎเกณฑ์ ที่จะช่วยให้สามารถอธิบายพฤติกรรมต่างๆ เหล่านั้นได้

➢วิธีวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยการใช้เคร่ืองมือต่างๆ  วัดปรากฎการณ์ต่างๆ หรือ
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ผลจากการวัดจะท าให้ได้ข้อมูลเป็นตัวเลขหรือข้อมูลเชิงปริมาณ 
สามารถวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิตไิด้

➢วิธีแสวงหาความรู้ที่เช่ือถือได้มากที่สุดคือ วิธีวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีผสมผสานระหว่าง
วิธีการใช้เหตุผล แบบอุปนัย (Inductive) และ เหตุผล แบบนิรนัย (Deductive) 
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วัฏจักรการค้นหาความรู้ทางสังคมศาสตร์
(Generalized Wheel of Social Science)

วิธีการอุปนัย
(INDUCTION)

วิธีการนรินัย
(DEDUCTION SCIENCE)

ทฤษฎี
(Theories)

การสังเกต
(Observations)

สมมตฐิาน
(Hypotheses)ข้อสรุปทั่วไป

(Generalizations)
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วิธีการนิรนัย (Deduction)

➢อาศัยหลักฐานจากความรู้เดิม

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

➢ความน่ า เชื่ อ ถือของข้อสรุปอยู่ ในขั้ นความแน่นอน 
(certainty)

➢ไม่ให้ความรู้ใหม่ 
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วิธีการนิรนัย (Deduction)
การใชเ้หตุผลจากบนลงล่าง (Top down reasoning)

ทฤษฎี
(Theory)

สร้างสมมตฐิานส าหรับทดสอบ
(Hypothesis To Test)

สังเกตเพื่อยืนยันสมมติฐาน
(Observations to address the hypothesis)

ทดสอบสมมติฐานด้วยข้อมูลเฉพาะ
(Test the hypothesis with specific data)

ยนืยัน/ปฏิเสธสมมติฐาน
(Confirm/or disconfirm the original hypothesis)
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วิธีการอุปนัย (Induction)

➢อาศัยหลักฐานจากประสบการณ์

➢เริ่มต้นจากข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ (particular) ไปสู่ข้อสรุปซึ่งมี
ลักษณะทั่วไป (universal)

➢ความน่าเชื่อถือของข้อสรุปอยู่ในระดับ ความน่าจะเป็น (probability)

➢มีความรู้ใหม่เกิดขึ้น 
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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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ตัวอย่างการใช้เหตุผลในการวิจัย

เหตุการณ์เฉพาะ
(Specifics)

ข้อสรุป
(Generalization)

การอุปนัย (Inductive)
ฤดูนี้เป็นฤดูฝน มีฝนตก
ฤดูฝนฤดูที่แล้ว มีฝนตก

ฤดูฝนก่อนฤดูที่แลว้  มีฝนตก

ในฤดูฝน มีฝนตก

การนิรนัย (Deductive)
ฤดูฝนในฤดูต่อไป จะมีฝนตก

ในฤดูฝน มีฝนตก
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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 

20



กลุ่มคัดค้านปฏิฐานนิยม (Anti-Positivism)

ปรากฎการณ์นิยม (Phenomenology) 

oผู้ริเร่ิม นักปรัชญาชาวออสเตรียช่ือ ฮุสเชอร์ล (Husserl) 

oเช่ือว่า มนุษย์แต่ละคนมีจติส านึก ซึ่งเป็นตัวกระบวนการแห่งความรูส้ึกนกึคดิ 
และเป็นตัวก าหนดความหมายของประสบการณข์องแต่ละคน 

oมนุษยค์วรจะเช่ือสิ่งต่างๆ จากการพิจารณาความหมายจากการมี
ประสบการณ์ตรง ต่อปรากฎการณแ์ต่ละอยา่งนั้น
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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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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 เห็นว่าการบริหารเป็ นศาสตร์ 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” เป็นส่ิงที่สามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหต้ามความเหมาะสมกับสภาพการณต์่าง ๆ

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

➢1. หลักล าดับขั้น (hierachy)

➢2. หลักความรับผิดชอบ (responsibility)

➢3. หลักแห่งความสมเหตุสมผล (rationality)

➢4. การมุ่งสู่ผลส าเร็จ (achievement orientation)

➢5.หลักการท าให้เกิดความแตกต่างหรือความช านาญเฉพาะด้าน 
(differentiation, specialization)

➢6. หลักระเบยีบวินัย (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 

35



ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย 3 หลักการ 

➢1.การแบ่งงาน (Division of Labors)

➢2.การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierachy)

➢3.การจ่ายค่าจ้างเพื่อสร้างแรงจูงใจ ( Incentive payment) แนวทางที่ดีที่สุดคือ
ประสิทธภิาพของการท างานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับ

➢เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection) การคัดเลือกคนจะต้องมีการน าเอากฎเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์มาช่วยในการคัดเลือก เพ่ือให้ไดค้นงานที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม
กับต าแหน่งงาน

➢ฝึกอบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) จะต้องมีการพัฒนาคนงานโดยการสอนวิธีการท างานให้
ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์เพ่ือที่จะขจัดวธิีการท างานตามหลักความเคยชินให้หมดไป

➢หาสิ่งจูงใจให้เกิดก าลังใจในการท างาน (Motivation) ต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้
เกดิขึ้นระหวา่งฝ่ายบรหิารกับคนงาน อันจะน ามาซึ่งประสทิธิภาพการผลติของโรงงาน
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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
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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)

40



การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

❖รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) เป็นศาสตร์ประยุกต์ที่มุ่งเน้นศึกษาหาความรู้และ
ข้อเท็จจริงทางการบริหารงานขององค์การภาครัฐ รวมถึงองค์การที่ไมแ่สวงหาก าไร 

❖ความเป็นศาสตรประยุกต์ท าให้รัฐประศาสนศาสตร์สามารถเปิดรับองค์ความรู้จากศาสตร์สาขา
อ่ืนๆ เพ่ือน ามาบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาการบริหารองค์การภาครัฐ เนื่องจากความเป็น
ศาสตร์จึงต้องมีการแสวงหาความรู้และข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “การวิจัย” 
(Research)

❖ในฐานะแห่งศาสตร์การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ จึงต้องด าเนินไปตามแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ แม้นว่าจะมีความเป็นศิลปะในการบริหารงาน แต่กระบวนการแสวงหาองค์ความรู้
ด าเนินไปตามระเบียบวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร์ที่อา้งองิแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด

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

ประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จ าแนกประเภทของงานวิจัยในภาพรวมตามเนื้อหา
สาระของงานวิจัย ดังนี้

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

➢การบริหารราชการท่ัวไปของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ

➢นโยบาย แผน และโครงการของรัฐ การบริการสาธารณะ

➢การบริหารงานบุคคล และ พฤติกรรมทางการบริหาร

➢การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร

➢การจัดองค์การ โครงสร้างขององค์การ

➢หลักการบริหารและเทคนคิการบริหาร
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การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

➢นักบริหารและภาวะผู้น า

➢การบริหารการคลัง การงบประมาณ

➢การบริหารการพัฒนา

➢การเมืองและการบริหาร

➢การบริหารและการวางแผนโครงการ

➢การบริหารแรงงาน

➢การบริหารงานต ารวจ

➢การแปรรูปกิจการของรัฐเป็นของเอกชน

➢การบริหารสาธารณะสุข
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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

47



การวิจัยตามวัตถุประสงค์

2) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือน า
ผลที่ได้จากการวิจัยไปท าให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่

• การวิจัยปรับใช้ (Adaptive Research)

• การพัฒนาโดยการทดลอง (Experimental Development)

• การวิจัยเชิงตรวจสอบ (Exploratory Research)

• การวิจัยเพ่ือการพยากรณ์ (Prediction Research)

• การวิจัยเพ่ือการวางแผน (Planning Research)

• การวิจัยเพ่ือการพัฒนา (Development Research)

• การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (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 พธิีกรรมและประเพณีต่างๆ

• 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 นิยมใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล

• การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เป็นการศึกษาเร่ืองราวของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลอย่างละเอยีด เพ่ือท าความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกดิขึน้อย่างลึกซึ้ง

• การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการศึกษาโดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 5-8 คน ที่มีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นที่ต้องการศึกษามานั่งล้อมวง
เพ่ือซักถามให้เกดิการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
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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
ผู้เชียวชาญ
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ค่ามัธยฐาน (median)

• คือการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางชนิดหนึ่ง ที่ใช้อธิบายจ านวนหนึ่งจ านวนที่แบ่งข้อมูลตัวอย่าง 
หรือประชากร หรือการแจกแจงความน่าจะเป็น ออกเป็นครึ่งส่วนบนกับครึ่งส่วนล่าง มัธย
ฐานของรายการข้อมูลขนาดจ ากัด สามารถหาได้โดยการเรียงล าดับข้อมูลจากน้อยไปมาก 
(หรือมากไปน้อยก็ได้) แล้วถือเอาตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเป็นค่ามัธยฐาน ถ้าหากจ านวนสิ่งที่
สังเกตการณ์เป็นจ านวนคู่ ท าให้ค่าที่อยูต่รงกลางมสีองค่า ดังนั้นเรามักจะหามัชฌิม (mean)
ของสองจ านวนนั้นเพื่อให้ได้มัธยฐานเพียงหนึ่งเดียว

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

สามารถเรียงล าดับจากน้อยไปมากได้ (2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8) ดังนั้นเราจะได้มัธยฐานคือ 4 ซึ่งอยู่
กึ่งกลางของการเรยีงล าดับข้อมูล

• ข้อมูลจ านวนคู่ และส าหรับชุดข้อมูล (6, 5, 6, 8, 2, 2, 3, 2, 4, 2) ซึ่งมีข้อมูล 10 ตัว สามารถเรียงล าดับ
จากน้อยไปมากได้ (2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8) ค่ากึ่งกลางมีสองค่าคือ 3 และ 4 ดังนั้นจึงต้องหามัชฌิมของ
สองตัวนี้ ซึ่งในกรณนีี้จะใชม้ัชฌิมเลขคณติ ดังนั้นมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ (3 + 4) / 2 = 3.5
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ค่าพิสัยควอไทล์

• ส่วนเบียงเบนควอร์ไทล์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ค่ากึ่งพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (semi-inter
quatrile range) ในทางวิจัยมักน ามาใช้กับงานวิจัยในเทคนิคเดลฟาย (delphi techique) เพ่ือ
หาความสอดคล้องของความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งจะต้องด าเนินการอย่างงน้อย 2 รอบ 
ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์
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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

➢นยิามศัพท์เฉพาะ
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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
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บทท่ี 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วย

➢การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในแต่ละส่วน

➢แบบสอบถาม ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย
➢ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล

➢ตอนที่ 2-3 ตัวแปรอิสระ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย

➢ตอนที่ 4 ตัวแปรตาม ตามกรอบแนวคิดการวิจัย

➢ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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บทที่ 5 : สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ

ประกอบด้วย

➢สรุปผลการวิจัย

➢อภิปรายผล

➢ข้อเสนอแนะ
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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

67



บทท่ี 1 : บทน า
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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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ที่มาและความส าคัญของปัญหา

สิ่งที่ควรค านงึในการเขียนท่ีมาและความส าคัญของปัญหามีดังนี้

❑1. เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่น าเสนอควรเป็นเหตุผลที่น าไปสู่จุดเป็น
ปัญหาท่ีจะท าการวิจัย และช่วยช้ีให้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะวิจัย

❑2. ควรใชข้้อมูลอ้างองิเพื่อให้เหตุผลนั้นดูมีน้ าหนักสมควรที่จะท าการวิจัย

❑3. ควรเขียนให้เข้าใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นล าดับต่อเนื่อง
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หลักการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

oย่อหน้าแรก จะต้องอภิปรายถึงความเป็นมา ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย 
หรือ ข้อโต้แย้งของการทดลองที่ได้ท าก่อนหน้า

oย่อหน้าที่สอง จะต้องอภิปรายถึงความส าคัญ ข้อดีของปัญหา 
รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหา ในเรื่องที่เราสนใจจะท า และควรมี
เอกสารหรือที่มาของปัญหาที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อสนับสนุนหรือ
โต้แย้งสิ่งที่เราจะท าการทดลองนั้น 

oย่อหน้าสุดท้าย ต้องอภิปรายสรุปเป้าหมายหรือเหตุผลที่จะท าเพื่อ
แก้ไขปัญหาในงานที่เราจะท า โดยลงท้ายด้วยรูปแบบการเขียนว่า ... 
เราจะท าอะไร เพื่ออะไร/ใคร และคาดว่าจะได้ประโยชน์อะไร หรือ
แก้ปัญหาได้อย่างไร
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รูปแบบของการเขียนที่มาและความส าคัญปัญหา
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ตัวอย่าง ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา
วิจัยเรื่อง การมสี่วนร่วมในการด าเนนิตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ กรณีศึกษา หมู่บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักส าคัญประการหนึ่งของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งเป็นลักษณะและ
เง่ือนไขที่ส าคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดี คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ...... แนวคิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (people’s participation) ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ....

รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยก าหนดให้ พ .ศ.2558 เป็นปี
ท่องเที่ยววิถีไทย 2558 (2015 Discovery Thainess) .......... เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยในระยะต่อไปจะไม่มุ่งเน้นปริมาณนักท่องเที่ยว แต่จะเน้นการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น 
ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างให้เกิดความสมดุลและ
การพัฒนาที่ย่ังยืน ..........

จากที่กลา่วมาข้างต้น ท าให้พบวา่การมีส่วนรว่มของประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างความสมดุล
และการพัฒนาตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน .... ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ... เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ .... และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในการส่งเสริม พัฒนา และ
ปรับปรุงรูปแบบการท่องเที่ยว  ......

74



ท าไมต้องหาปัญหาวิจัย

❑เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ อธิบายให้เกิดความกระจ่างขึ้น

❑เพื่อการแก้ไขปัญหา / พัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่

❑ได้ทราบตัวแปร / ปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงไปตาม 
เวลา สังคม สถานที่ สภาวะแวดล้อม

❑ส่ิงที่ท าวิจัยไว้ยังไม่เสร็จส้ิน รอการต่อยอดองค์ความรู้
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ปัญหาการวิจัยมาได้อย่างไร

สภาพ

ปัญหา
ปัญหาวิจัย ตัวแปร
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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
ได้มากขึ้น

82



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 าหนดหัวข้อวิจัย
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การก าหนดหัวข้อวิจัย

➢หัวข้อมาจากปัญหาการวิจัย

➢ปัญหาที่แคบและลึกซึ้ง

➢วิจัยเพื่อหาสาเหตุของปัญหา

➢วิจัยเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา

➢วิจัยเพื่อได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ฯลฯ
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หลักเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อวิจัย

➢ผู้วิจัยต้องทราบปัญหาที่แท้จริง

➢หัวข้อวิจัยอยู่ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

➢ต้องศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพียงพอ

➢หัวข้อทันสมัยทันเหตุการณ์

➢เป็นหัวข้อวิจัยที่มีประโยชน์
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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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การก าหนดวัตถุประสงค์การวจิัย
102



การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

➢วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) คือสิ่งที่ชี้น าให้รู้ว่า
ท าวิจัยเพื่อต้องการรู้อะไร วัตถุประสงค์ที่ดีจะช่วยให้สามารถค้นหา
ความจรงิที่ต้องการได้ 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 
นิยมเขยีนเป็นรายข้อ

➢วัตถุประสงค์การวิจัยไม่ควรมากเกิน 3 ข้อ ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษาและ
ตัวแปร

➢ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัยกับความสอดคล้องของสภาพ
ปัญหาและชื่อเรื่อง

➢สามารถน ามาก าหนดรูปแบบการวิจัย สมมติฐาน และสถิติที่จะใช้วิเคราะห์
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วิธีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ให้ใช้ค าว่า “เพื่อ” เช่น 

➢เพื่อศกึษา / เพื่อส ารวจ / เพื่อค้นหา / เพื่อบรรยาย / เพื่ออธิบาย 

➢เพื่อพัฒนา / เพื่อพสิูจน์ / เพื่อแสดงให้เห็น / เพื่อประเมิน /  เพื่อสังเคราะห์ 

➢เพื่อเปรียบเทียบ...กับ... 

➢เพื่อศกึษาอิทธิพลของ ...ที่มตี่อ ... 

➢เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของ .... ที่มตี่อ ....

➢เพื่อศกึษาระดับความสัมพันธ์ของ .... ที่มตี่อ ....

➢ทดลองเพื่อ .....

➢เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ / ส่งผล / อิทธิพล / ผลกระทบ ต่อ .......
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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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ค าถามการวิจัย

ตัวอย่าง เช่น

❖หัวข้อวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของอะไร และประกอบด้วยเรื่อง
อะไรบ้าง

❖ความเป็นมาของเร่ืองน้ีเป็นอย่างไร

❖เร่ืองน้ีสามารถจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในประเภทใด

❖เร่ืองน้ีมีอะไรดี สามารถน าไปใช้อะไรได้บ้าง
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ค าถามการวิจัย

ตัวอย่างการตั้งค าถามวิจัย เช่น

➢วิจัยเรื่อง “ปัจจัยด้านท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและความ
ผูกพันในองค์การของข้าราชการกรมกิจการพลเรือน
ทหารบก” 

➢ค าถามการวิจัย คือ ปัจจัยด้านใดบ้างท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจและความผูกพันในองค์การของข้าราชการกรมกิจการ
พลเรือนทหารบก
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ค าถามการวิจัย

➢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 าหนดหัวข้อปัญหาวจิัย ในรูปของค าถามที่มุ่งหาค าตอบว่า

“ ตัวแปร X  มีความสัมพันธ์กับตัวแปร Y หรือไม”่  หรือ

“ ตัวแปร X  พยากรณ์ตัวแปร Y ได้หรือไม่”

➢การสืบหาค าตอบของค าถามทั้ง 2 ประเด็นนี้ แสดงเป็นนัยว่านักวิจัยต้อง
ออกแบบการวิจัยเป็นประเภทการศึกษาสหสัมพันธ์(correlation  design)  
เช่น
oทัศนคติของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่

oปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความเอาใจ
ใส่ต่อการศึกษา ท านายความส าเร็จในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้อย่าง
แม่นย าหรือไม่
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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

➢ค าถามวจิัย

อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดวิวัฒนาการของปรัชญาการศึกษาไทยที่ใช้อยู่
ในอดีตจนมาเป็นแบบการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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การตั้งค าถามวิจัย ของงานวิจัยประเภทต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยแตกต่างกันไว้ ดังน้ี

➢การวิจัยเชิงส ารวจ
oศึกษาเหตุการณ์ สภาพต่างๆที่เกิดขึ้น ตัวแปรที่ศึกษาไม่ถูกจัดกระท า แต่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

➢ค าถามวจิัย

สภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ
ครูระดับประถมศึกษามอีะไรบ้าง
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การตั้งค าถามวิจัย ของงานวิจัยประเภทต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยแตกต่างกันไว้ ดังน้ี

➢การวิจัยเชิงทดลอง
oศึกษาอิทธิพล หรือผลของตัวแปรจัดกระท าที่มีต่อตัวแปรตาม โดยมีการควบคุมตัว
แปรที่ไม่เกี่ยวข้องโดยใช้แผนการทดลอง

➢ค าถามวจิัย

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

➢การวิจัยเชิงทดลอง
oศึกษาอิทธิพล หรือผลของตัวแปรจัดกระท าที่มีต่อตัวแปรตาม โดยมีการควบคุมตัว
แปรที่ไม่เกี่ยวข้องโดยใช้แผนการทดลอง

➢ค 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

➢ค าถามวจิัย

ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา
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การตั้งค าถามวิจัย ของงานวิจัยประเภทต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยแตกต่างกันไว้ ดังน้ี

➢การวิจัยเชิงประเมินผล
oเพื่อตรวจสอบบรบิท ปัจจัย กระบวนการ ผลการด าเนนิงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด และตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ

➢ค 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

➢ค าถามวจิัย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะ
เช่นใด
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สมมติฐานการวจิัย
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สมมติฐานการวิจัย

➢สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) หมายถึง ข้อสันนิษฐาน
ของผู้วิจัยเกี่ยวกับค าตอบที่จะได้รับจากการด าเนินการวิจัย หรือการ
คาดเดาค าตอบล่วงหน้าส าหรับปัญหาวจิัย 

➢เป็นการคาดเดาค าตอบไว้อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยทฤษฏี แนวคิด 
หรืองานวจิัยที่เกี่ยวข้องเป็นฐานในการหาค าตอบล่วงหน้า

➢สมมติฐานสามารถใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้า  ตลอดจนเป็น
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลว่าสิ่งที่ผู้วิจัย
ศึกษาอยู่นั้นเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่  ทั้งนี้สมมติฐานที่ตั้งไว้
อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงตามที่ผู้วิจัยคาดคะเนก็ได้  ขึ้นอยู่กับการ
ทดสอบสมมติฐานโดยอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และวิธีการทางสถติิ
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ประเภทของสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานแบ่งออกได้เป็น  2 ประเภท คือ 

➢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
ในเชงิบวก
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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 

สมมติฐานแบ่งออกได้เป็น  2 ประเภท คือ 

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

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

➢สัญลักษณ์ท่ีใช้บ่อยในการตั้งสมมติฐานทางสถิติได้แก่

r แทนความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปคะแนนดิบ

ρ แทนความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปอันดับท่ี

μ แทนค่าของประชากร

σ2 แทนความแปรปรวนของประชากร
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วิธีการตั้งสมมติฐาน

➢สมมติฐานเป็นการเดาค าตอบต่อปัญหาที่ ศึกษา ดั งนั้นการ
ตั้งสมมติฐาน จึงต้องเริ่มจากการพิจารณา จุดมุ่งหมายของการวิจัย
ก่อนว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร แล้วจึงตั้งสมมติฐานทางวิจัย ซึ่งจะตั้งแบบ
มีทิศทางหรือไม่มีทิศทางก็ได้แล้วแต่ว่าผู้วิจัยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษามากน้อยเพียงใด ถ้ามีข้อมูลมากพอที่จะใช้ยืนยัน ก็ตั้งแบบมี
ทิศทาง ถ้ามีข้อมูลไม่พอหรือไม่แน่ใจก็ตั้งแบบไม่มีทิศทางเมื่อก าหนด
ตั้งสมมติฐานทางวิจัยได้แล้ว จึงตั้ งสมมติฐานทางสถิติและการ
ตั้งสมมติฐานทางสถิติจะต้องตั้งทั้งสมมติฐานเป็นกลาง และสมมติฐาน
ไม่เป็นกลางควบคู่กันไป ดังตัวอย่างต่อไปน้ี
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สมมติฐานทางสถิติ มี 2 ชนิดคือ

➢2. 1  สมมติฐาน ท่ี เป็นกลางหรือสมมติฐานท่ี ไร้
นัยส าคัญ (Null hypothesis) 

➢สัญลักษณ์ท่ีใช้ คือ H0

➢2.2 สมมติฐานอื่น (Alternative hypothesis)

➢สัญลักษณ์ท่ีใช้ คือ H1
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สมมติฐานทางสถิติ

➢ในการวิจัยหลังจากที่ตั้งความมุ่งหมายของการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยมักจะ
ตั้งสมมติฐานทางการวิจัยเพื่อคาดคะเนค าตอบไว้ล่วงหน้า แล้วจึงเก็บ
รวบรวม ข้อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยที่ตั้งไว้ โดย
จะต้องแปลงสมมติฐานทางการวิจัยให้เป็นสมมติฐานทางสถิติก่อน จึง
จะทดสอบได้ด้วยวิธีการทางสถิติเวลาตั้งสมมติฐานทางสถิติจะต้องตั้ง
ทั้ง Null hypothesis และ Alternative hypothesis 

➢สมมติฐานไร้นัยส าคัญแทนด้วย  เป็นสมมติฐานที่แสดงให้เห็นว่าไม่มี
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น
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สมมติฐานทางสถิติ

H 0
    : 

1
  =   

2
 

หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
เท่ากันหรือไม่มีความแตกต่างกัน

หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่
เท่ากันหรือมีความแตกต่างกัน
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สมมติฐานทางสถิติ

H 0
    :      =    0 

หมายความว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับตัวแปร Y 

หมายความว่า ตัวแปร X กับตัวแปร Y  มีความสัมพันธ์กัน
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สมมติฐานทางสถิติ

➢ในกรณีที่เป็นงานวจิัยในลักษณะเปรยีบเทียบ

H 1
              3                

 H 1
    :  

1
      

2
 

 H 1
    :  

1
    

2
 

 H 1
    : 

1
  <

2
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สมมติฐานทางสถิติ

➢ในกรณีที่เป็นงานวจิัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร H1 

มีได้ 3 ลักษณะดังนี้

H 1
  :  0   

 H 1
  :  0  

 H 1
  :  0  

                                  H 1
                                    

                       
                                                H 0

     H 1
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ตัวอย่างที่ 1

วัตถุประสงค์การวิจัย 

“เพื่อเปรยีบเทียบความเป็นผู้น าระหว่างนักเรยีนหญิงและนักเรยีนชาย”

สมมติฐานทางการวิจัย

“นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีลักษณะความเป็นผู้น าแตกต่างกัน”

สมมติฐานทางสถิติ

H 0
    : 

1
  =   

2
 

H 1
    : 

1
      

2
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ตัวอย่างที่ 2
วัตถุประสงค์การวิจัย 

“เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาคณติศาสตร์ ”

สมมติฐานทางการวิจัย

“เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วชิาคณิตศาสตร์ ”

สมมติฐานทางสถิติ

 H 0
   :     =    0 

H 1
  :  0  
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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 ตั้งสมมติฐานทางวจิัยแบบไม่มีทิศทาง

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการกับของพนักงานที่มีต่อจริยธรรมของนัก
ธุรกจิแตกต่างกัน

สมมติฐานทางสถิติ

H0 : μ 1 = μ 2

H1 : μ 1 ≠ μ 2

เมื่อ μ 1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของความคดิเห็นของผู้ประกอบการ

μ 2 หมายถงึ คะแนนเฉลี่ยของความคดิเห็นของพนักงาน
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แหล่งท่ีมาของสมมติฐาน

➢จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้รู้ทฤษฎีและผลวิจัยใน
ประเด็นต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจและเกิดแนวคิดที่ท าให้สามารถตั้งสมมติฐานได้

➢จากประสบการณ์เบ้ืองต้นของผู้วิจัยที่ได้ท างานคลุกคลกีับเร่ืองน้ันมาก่อน ท าให้มี
ข้อมูลที่จะเป็นแนวทางให้สามารถตั้งสมมติฐานได้

➢จากการสังเกตพฤติกรรมสังเกตความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ของพฤติกรรมนั้น
รวมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มของพฤติกรรมน้ันๆ

➢จากการสนทนากับผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ข้อคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นแนวทางท าให้ผู้วิจัยสามารถตั้งสมมติฐานได้

➢จากการได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษากับบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องน้ัน ท าให้เกิดความคิดเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมของผู้วิจัย
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ลักษณะของสมมติฐานท่ีดี

➢ต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย จุดมุ่งหมายต้องการศึกษาอะไร 
แนวใดสมมติฐานก็ควรตั้งให้อยู่ในลักษณะของแนวทางเดียวกัน

➢ต้องอธิบายหรือตอบค าถามได้หมด ครอบคลุมปัญหาทุกด้าน และอยู่ใน
รูปแบบที่สามารถลงสรุปได้ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้าน

➢แต่ละข้อความใช้ตอบค าถามเพียงข้อเดียวหรือประเด็นเดียว นั่นคือถ้า
หลายหลายตัวแปร หรือหลายประเด็นควรแยกเป็นสมมติฐานย่อยเพราะจะ
ท าให้สามารถลงสรุปว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมตฐิานได้ชัดเจน

➢ต้องสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
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ลักษณะของสมมติฐานท่ีดี

➢ต้องสมเหตุสมผลตามทฤษฎีและความรู้พื้นฐานที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

➢ต้องเขียนด้วยถ้อยค าที่อ่านเข้าใจง่ายและมีความชัดเจนภายในตัวของมันเอง

➢ต้องสามารถตรวจสอบได้มีข้อมูลหรือหลักฐานที่จะน ามาสนับสนุนหรือ
คัดค้านได้สมมตฐิานที่ดไีม่จ าเป็นต้องถูกต้องเสมอไป

➢ต้องมีขอบเขตพอเหมาะไม่แคบหรือกว้างไป ถ้าแคบเกินไป จะท าให้อธิบาย
ตัวแปรเกี่ยวข้องได้ไม่หมด ถ้ากว้างเกินไปก็จะท าให้เลือนลางได้และไม่
สามารถหาข้อมูลมากทดสอบได้เพยีงพอ

➢ควรมอี านาจในการพยากรณ์สูง 
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หลักการเขียนสมมติฐานการวิจัย

➢การตั้งสมมติฐานควรกระท าหลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหานั้นๆ มาเป็นอย่างดเีพราะจะท าให้ผู้วิจัยเกิดความคิดเกี่ยวกับหัวข้อปัญหาที่จะ
วิจัย ท าให้สามารถตั้งสมมติฐานได้สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับปัญหาที่วิจัย

➢การตั้งสมมติฐานควรเขียนในรูปของประโยคบอกเล่ามากกว่าประโยคค าถาม

➢การตั้งสมมติฐานควรแยกตามประเด็นย่อยๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย

➢ค าหรือกลุ่มค าที่ใช้ในประโยคสมมติฐาน จะต้องมีความชัดเจนไม่ก ากวม ถ้าเป็น
ศัพท์เฉพาะหรือค าท่ีมีความหมายได้หลายอย่างต้องนิยามให้ชัดเจน

➢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 ( ค่าท่ีได้จากตาราง )

➢ขั้นที่ 5 การตัดสนิใจ มี 2 กรณี

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

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 กรณหีางเดยีวทางขวา H 1
    : 

1
  >   

2
 

                oH                                                        oH     
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การทดสอบสมมติฐานแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง
(Directional and  Indirectional test 

➢1. การทดสอบแบบมทีศิทาง หรือบางทเีรยีกว่า การทดสอบแบบหางเดยีว

(One- tailed test) มี 2 กรณี คือ 

1.2 กรณหีางเดยีวทางซ้าย H 1
    : 

1
  <   

2
 

        oH                                                           oH  
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การทดสอบสมมติฐานแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง
(Directional and  Indirectional test) 

➢2. แบบไม่มทีศิทาง หรือการทดสอบแบบสองหาง ( Two - tailed test ) 

ซึ่งเป็นการทดสอบเมื่อ     H 1
    : 

1
      

2
 

 75 

                                                       
oH     

        oH                                                             oH                                                                  
                                                         
 

           
2

                                                                                     

2
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ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน

➢เมื่อมีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ จะต้องมีการตัดสินใจว่า จะยอมรับหรือ

ปฏิเสธสมมติฐานไร้นัยส าคัญทางสถิติ  ( H0 ) ที่ตั้งเอาไว้ ไม่ว่าเราจะยอมรับหรือ

ปฏิเสธ ก็อาจให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตัดสินใจได้ ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าว 
จะมีความคลาดเคลื่อนได้ 2 ประเภท คือ 

➢1. ความคลาดเคลื่อนประเภท ที่ 1 ( Type One Error)

มีค่าเท่ากับ    (อัลฟา) เป็นความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ
สมมติฐานที่สมมติฐานนั้นเป็นจรงิ

➢2. ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 2 ( Type Two Error )

มีค่าเท่ากับ     (เบต้า) เป็นความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ
สมมติฐาน ที่สมมติฐานนั้นเป็นเท็จ
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ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการทดสอบ H0 เป็นจริง H0 เป็นเท็จ

ปฏิเสธ H0 ความคลาดเคลื่อนแบบ
ที่ 1 Type One error 
( )

อ านาจการทดสอบ
(1- )
ตัดสินใจถูกตอ้ง

ยอมรับ H0 ระดับความเชื่อมั่น
(1- )
ตัดสินใจถูกต้อง

ความคลาดเคลื่อนแบบ
ที่ 2 Type Two error
(    )
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ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน

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

159



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
โอกาสให้เกดิความคลาดเคลื่อน
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ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ
สมมติฐาน

➢การสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้หลักความน่าจะเป็น ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี

ของประชากร จะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ลดลง

➢ความคล้ายคลึงของกลุ่มตัวอย่าง

ความคล้ายคลึงของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างความแปรปรวนลดลงจะส่งผลให้ความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 
ลดลงด้วย

161



ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ
สมมติฐาน

➢ความแปรปรวนของข้อมูล
ข้อมูลที่มีความแปรปรวนน้อยท าให้โอกาสปฏิเสธสมมติฐานหลัก

จะมากกว่าข้อมูลที่มีความแปรปรวนมาก ท าให้ความคลาดเคลื่อนแบบ
ที่ 1 ลดลง ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยที่มีความเชื่อมั่นจะท าให้
ความแปรปรวนของข้อมูลลดลง

➢เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

การใช้เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสูงจะท าให้
ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนลดลง
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ขอบเขตการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย

➢ขอบเขตด้านเนื้อหา

➢ขอบเขตด้านตัวแปร

➢ขอบเขตด้านประชากร

➢ขอบเขตด้านระยะเวลาและสถานที่
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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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ตัวอย่าง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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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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บทที่ 2 : วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
176



แนวคิด  ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

▪ 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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แหล่งสืบค้นเอกสารวิจัยท่ีส าคัญ 

▪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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http://www.ssru.ac.th/
http://www.library.ssru.ac.th/index.php/th/
http://www.thaithesis.org/
http://www.thai-explore.net/


179

▪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


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 ปัจจัยเชิงผลลัพธ์ที่ผันแปรตามตัวแปรอิสระ 
เกิดขึน้ทหีลัง เปลี่ยนแปลงง่าย

▪เช่น การศึกษา (ตัวแปรอสิระ) มีผลต่อการคุมก าเนิด (ตัวแปรตาม) 

▪การรับรูข้่าวสาร (ตัวแปรอสิระ) ท าให้คนมทีัศนคติตอ่เร่ืองหนึ่ง (ตัวแปรตาม) 
แตกต่างกัน

187

การศึกษา การคุมก าเนิด
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▪ตัวแปรควบคุม (control variable) คือตัวแปรที่น ามาพิสูจน์ความถูกต้องและ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
▪เช่น เพศ มีผลต่อทัศนคติ แต่เพศอาจไม่มีผลต่อทัศนคติเสมอไป เม่ือน า
การศึกษา (ตัวแปรควบคุม) เข้ามาวิเคราะหร์ว่มด้วย

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
แปรอสิระและตัวแปรตาม 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 หรือ วัตถุวิสัย
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ระดับการวัดผลตัวแปร แบ่งได้ 4 ประเภท

▪การวัดแบบจัดประเภทหรือแบ่งกลุ่ม 
(Nominal Scale)

▪การวัดแบบจัดอันดับ (Ordinal Scale)
▪การวัดแบบแบ่งช่วง (Interval Scale)
▪การวัดแบบอัตราส่วน (Ratio Scale)
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▪การวัดกลุ่ม (Nominal Scale) 
เป็นระดับต ่าสุดของตัวแปร เป็นนามมาตรา หรือนามบัญญัติ ซึ่งจัดแบ่ง
เป็นประเภทหรือกลุ่มโดยระบุความแตกต่างเป็นชื่อหรือสัญลักษณ์
เท่านั้น มไิด้บ่งชี้ถงึความแตกต่างในคุณค่า หรือคุณภาพใดๆ ไม่สามารถ
จัดเรียงล าดับก่อนหลัง หรือสูงต ่าได้ แต่ละหน่วยมีความเป็นอิสระจาก
กันอย่างเด็ดขาด

ตัวอย่าง
เพศ : เพศชาย เพศหญิง
สถานภาพ : โสด  แต่งงาน  หม้าย  หยา่ร้าง 
ศาสนา : พุทธ  คริสต์  อิสลาม 
อาชีพ : ข้าราชการ รัฐวสิาหกิจ บริษัทเอกชน   รับจา้ง อาชีพส่วนตัว
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▪การวัดกลุ่ม (Nominal Scale) 
เป็นระดับต ่าสุดของตัวแปร ซึ่งจัดแบ่งเป็นประเภทหรือกลุ่มโดยระบุ
ความ แตกต่างเป็นชื่อหรือสัญลักษณ์เท่านั้น มิได้บ่งชี้ถึงความแตกต่าง
ในคุณค่า หรือคุณภาพใดๆ ไม่สามารถจัดเรียงล าดับก่อนหลัง หรือ
สูงต ่าได้ แต่ละหน่วยมีความเป็นอสิระจากกันอย่างเด็ดขาด

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

ตัวอย่าง
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
ปริญญาเอก
ทัศนคติ : เห็นด้วย  เฉยๆ  ไม่เห็นด้วย
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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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▪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 =พึงพอใจน้อยที่สุด
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▪ตัวแปรเชิงวัตถุวิสัย คือ การวัดในเรื่องที่เกิดขึ้นจริง เช่น พฤติกรรมของ
บุคคล โดยให้ระบุเป็นจ านวนครั้ง หรือความถี่ในการท าพฤติกรรมน้ันๆ 

➢ เชิงวัตถุวิสัย เช่น ท่านออกก าลังกายมากน้อยเพียงใดต่อสัปดาห์
o 1 ครั้ง/สัปดาห์
o 2-3ครั้ง/สัปดาห์
o ทุกวัน 

การจะเลือกใช้มาตรวัดจิตวิสัยหรอืวัตถุวิสัย ขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะวัดอะไร 
คุณสมบัติของมาตรวัดนั้นๆสามารถวัดแบบใดได้



การจ าแนกตัวแปร
เชิงคุณภาพ 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)
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**การจ าแนกระดับของตัวแปรจะมีผลต่อการเลือกวิธีการทางสถติิที่จะน ามาใช้
สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล



กรอบแนวคิดในการวิจัย
(Conceptual  Framwork)
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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
ของตัวแปรอสิระหรอืตัวแปรที่ใช้ควบคุม และตัวแปรตาม

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

3. ความสอดคล้องกัน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้วิจัย

4. ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติ การวิจัยนั้นควรมีกรอบแนวคิดสะท้อนถึงประโยชน์ที่
สามารถน าไปใช้ในการวิจัยด้วย
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แหล่งท่ีมาของกรอบแนวคิดการวิจัย

1. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

2. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

3. กรอบแนวคิดของผู้วิจัยเองท่ีสังเคราะห์
ข้ึนเอง

204



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. เขียนลูกศรชี้จากตัวแปรอิสระแต่ละตัวมายังตัวแปรตามให้
ครบทุกคู่ที่ต้องการศึกษา
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207

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. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประกอบด้วย ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รูปแบบของการมีส่วนร่วม  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วม ประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วม ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม

➢ 2.  แนวคิดและทฤษฎีเ ก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่ ง ยืน 
ประกอบด้วยความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

➢ 3. บริบทของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย ต าบล
ไทรน้อย อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

➢ 4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง
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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



จากการวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการทหารในกรมดุริยางค์ทหารบก” 
สามารถทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

➢ 1. แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน
➢ 2. แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ
➢ 3. แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวกับการมีส่วนร่วม
➢ 4. แนวคิดเก่ียวกับการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
➢ 5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพัน

ต่อองค์การ
➢ 6. ความเป็นมา และโครงสร้างของกรมดุริยางค์ทหารบก
➢ 7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง
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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



จากการวิจัยเรื่อง “ความพร้อมรับการตรวจสอบได้ในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีศึกษา กรมทรัพยากรธรณ”ี 
สามารถทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

➢ 1. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพร้อมรับการตรวจสอบได้“Accountability”

➢ 2. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความโปร่งใส “Transparency”

➢ 3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชัน

➢ 4. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ

➢ 5. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

➢ 6. แนวคิดของการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐตามหลักธรรมาภบิาล

➢ 7. มาตรฐานความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

➢ 8. ความเป็นมา และโครงสร้างของกรมทรัพยากรธรณี

➢ 9. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง
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บทที่ 3 : ระเบียบวิธีวิจัย
213



ระเบียบวิธีวิจยั

ประกอบด้วย

➢ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

➢ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

➢วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

➢ขั้นตอนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

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

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

คือ หน่วยทั้งหมดที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ 
สิ่งของ 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)

ส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้วิจัยเลือกขึ้นมาเป็นแหล่งข้อมูลในการ
ท าการวิจัยและจ านวนเหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถทดสอบความ
น่าเชื่อถือโดยวิธีทางสถิติได้  ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นเปรียบเสมือนกับ
การศึกษาจากประชากรทั้งหมด ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องก าหนดขอบเขตให้
เจาะจงชัดเจนยิ่งขึ้น 

การก าหนดประชากรตัวอย่าง ต้องค านึงเสมอว่าประชากรกลุ่ม
ดังกล่าวต้องให้มีคุณสมบัติเหมือนประชากรเป้าหมาย เพื่อป้องกันการ
เกิดความล าเอียงในการคัดเลือกตัวอย่างตั้งแต่เริ่มต้น
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ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Population Sample)



หน่วยข้อมูลหรือสมาชิก (Element)

คือบุคคล 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 

ผู้วิจัยสนใจศึกษาผู้บริโภคในครัวเรือนที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในที่นี้

➢ หน่วยของการสุ่มตัวอย่าง คอื ครัวเรอืน

➢ 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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ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
(Parameter & Statistic) 

➢ ค่าพารามิเตอร์ คือ ค่า ท่ีใช้อธิบายตัวแปรใน
ประชากร โดยค านวณจากค่าของประชากร

➢ ค่าสถิติ คือ ค่าท่ีใช้อธิบายตัวแปรในตัวอย่าง โดย
ค านวณจากตัวอย่างที่เลือกสุ่มตัวอย่างขึ้นมา
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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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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
และการสุ่มตัวอย่าง
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ขั้นตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

➢ วิเคราะห์ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ว่าต้องการจะศึกษาอะไร ประชากรคือใคร กลุ่มตัวอย่างมี
ลักษณะเช่นไร จะท าการวัดอย่างไร ผลที่ได้จากการวัดจะน าไปใช้
ท าอะไร

➢ ควรทราบประชากรเป้าหมายว่ามีลักษณะอย่างไร ต้องให้ค าจ ากัด
ความว่าของประชากรว่าหมายถึงใคร มีลักษณะอย่างไร  และมี
ขอบเขตเพียงใด 

➢ ก าหนดกรอบตัวอย่าง (Sampling frame) คือการแสดงรายชื่อของ
ทุกๆหน่วยที่เป็นประชากรที่ศึกษา เพื่อจะน ามาใช้ในการสุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
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วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่าง

➢ ใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) 

โดยก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถติิเท่ากับ .05

ใช้เมื่อทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน

➢ n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

➢ e  = ความคลาดเคลื่อนที่ .05

➢ N  =  ขนาดของประชากร 
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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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➢ การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970) (ตารางส าเร็จรูปตั้งแต่ประชากร 10-100,000 คน)



วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling methods)

➢ 1.การสุ่มโดยการค านึงถึงความน่าจะเป็น 

(probability sampling)

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

วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability 
sampling)วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในงานวิจัยซึ่งนิยม
ใช้กัน 5 วธิ ีดังต่อไปนี้

➢ 1. วธิสีุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 

➢ 2. วธิสีุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic random sampling)

➢ 3. วธิสีุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)

➢ 4. วธิสีุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)

➢ 5. วธิสีุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)
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1.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
o การใช้ตารางเลขสุ่ม (Table of random number) 
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1.1 การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)

o การจับฉลาก  

เป็นวิธีการน ารายชื่อ หรือรหัสหน่วยตัวอย่างทุกหน่วยของ
ประชากรมาใส่ในกล่อง หรือน ามาก าหนดเป็นกรอบตัวอย่าง 
(Sampling frame) จากนั้นก็ใช้วิธีจับฉลากให้ได้ตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด มีทั้งการสุ่มแบบใส่คืน (Sampling with replacement)
และไม่ใส่คืน (Sampling without replacement)
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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)

o การใช้ตารางเลขสุ่ม (Table of random number)

สร้างโดยนักสถิติเพื่อให้ตัวเลขมีโอกาสเลือกเท่าๆ กัน ใช้
เลข 0-9 มีจ านวนเลขละ 1,000 ตัว แบ่งเป็น 100 สดมภ์ และ 
100 แถว ตัวเลขแต่ละกลุ่มมี 5 แถว
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วิธีการใช้ตารางเลขสุ่ม (Table of random number)

➢ ก าหนดกรอบตัวอย่างให้ชัดเจน เช่น เลขรหัส บ้านเลขที่ เป็นต้น 
หากไม่สามารถก าหนดได้ชัดเจนต้องใช้วธิกีารสุ่มตัวอย่างวิธีอื่น

➢ 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
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ตัวอย่าง วิธีการใช้ตารางเลขสุ่ม

ต้องการเลือกครัวเรือนตัวอย่างจ านวน 7 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งสิ้น 50
ครัวเรอืน โดยใช้ตารางเลขสุ่ม สามารถด าเนินการดังน้ี

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

2) สุ่มชี้ลงในตารางเลขสุ่มเพื่อเลือกแถวและหลักเริ่มต้น ส าหรับเริ่มต้นเลือก
หน่วยตัวอย่างหน่วยแรก สมมติว่าสุ่มได้ 41180 เลือกเลขสองหลักมา 2 จ านวน จะ
ได้ 41 กับ 18 นั้นคือ ตัวแรกเริ่มต้นจะอ่ยูที่แถวนอน (row) ที่ 41 และสดมภ์ 
(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 
ให้ตัดทิ้งไปใช้เพียงค่าเดียวเท่านั้น

8) หากใช้ตารางเลขสุ่มจนหมดแถวนอน 
(row) ที่เลือกไว้ แต่ยังได้ตัวอย่างไม่ครบ
ตามที่ต้องการ ก็ให้ขึ้นแถวใหม่ต่อไป

9) ดังนั้น หมายเลขครัวเรอืนที่ถูกเลือกที่
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)

➢ ค านวณช่วงที่ใช้ในการสุ่ม (Interval) โดยน าจ านวนประชากรทั้งหมด  
หารด้วยขนาดตัวอย่างที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 หรือจาก สูตร              

I =  N  

n

➢ สุ่มหมายเลขตั้งต้น โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เพื่อน ามาเป็นเลขตั้งต้น  ได้
หมายเลข  R 

➢ สุ่มตัวอย่างจากประชากรในกรอบตัวอย่าง  ให้ได้ขนาดครบตามจ านวน  
โดยน าหมายเลข R บวกกับ ค่าช่วง (I) ที่ได้จากสูตรข้อ 2  โดยใช้สูตร R, 
R + I, R + 2 I, R + 3I……R+ (n-1) I
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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
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ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ

➢ ต้องการสุ่มหัวหน้าครัวเรือนในหมู่บ้าน A จ านวน 30 ครัวเรือน  จาก
ครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน  

➢ 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
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1.3 การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling)

➢ เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย
เสียก่อน บนพื้นฐานของตัวแปรอิสระที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม 

➢ โดยมีหลักในการจัดแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มมีความเป็นเอกพันธ์ 
(Homogeneous) หรือกล่าวได้ว่ า  ในกลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันตามกลุ่มย่อยของตัวแปร  แต่จะมีความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ม  จ านวนสมาชิกในกลุ่มย่อยจะถูกก าหนดให้ เป็นสัดส่วน 
(proportion) ตามสัดส่วนที่ปรากฏในประชากร ซึ่งเรียกว่า การสุ่ม
แบบแบ่งชั้นโดยใช้สัดส่วน (proportion stratified sampling)  

➢ การสุ่มแบบแบ่งชั้นจะมีความเหมาะสมกับงานวิจัยที่สนใจความ
แตกต่างของลักษณะประชากรในระหว่างกลุ่มย่อย
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ตัวอย่าง การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ

➢ การวิจัยใน หมู่บ้าน A ซึ่งมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน  โดยผู้วิจัยเชื่อ
ว่าเพศเป็นตัวแปรอิสระที่ส าคัญที่จะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางรายได้ของครัวเรือน  
ดังนั้นจึงมีการสุ่มดังนี้ 

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% 
ของประชากรทั้งหมด) และผู้วิจัยต้องการสุ่มตัวอย่าง 10% จากประชากรทั้งหมดใน 
หมู่บ้าน A

3. ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สุ่มตัวอย่าง 30% จากประชากรในแต่ละกลุ่มเพศ  จะได้
หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชาย จ านวน  18 คน (10% ของ 180 คน)  และเพศหญิง 
จ านวน  12 คน (10% ของ 120 คน)  สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จะมีขนาดเท่ากับ
ประชากรเพศชาย 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
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ภาพประกอบ การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ

2000/357x100
4 ชั้นปี       = 140.56

500/357x100
4 ชั้นปี    = 35.01

1000/357x100
4 ชั้นปี  = 70.02

300/357x100
4 ชั้นปี  = 21

1200/357x100
4 ชั้นปี  = 84.03



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
ข้อมูลจากทุกครัวเรอืนที่อยู่ในต าบลที่สุ่มได้นั้นๆ เป็นต้น 

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

➢ จากหน่วยที่สุ่มได้ก็ท าการสุ่มหน่วยที่มีล าดับใหญ่รองลงไปทีละชั้นๆ จนถึงกลุ่ม
ตัวอย่างในช้ันที่ต้องการ 

➢ 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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