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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการวิจัย

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง สิ่งที่ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถวัดค่าของตัวแปร หรือสิ่งที่
ผู้วิจัยต้องการศึกษาให้มีผลออกมาจากการวัดหรือการวิเคราะห์สิ่งที่วัดผลออกมาได้ เรียกว่า“ ข้อมูล 
”  

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นตัวเลข หรือ ข้อความเกี่ยวกับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ที่จะน ามาเป็นหลักฐานในการหาข้อยุติ ซึ่งจะเป็นค าตอบหรือเป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่ผู้วิจัย
ก าลังจะศึกษา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะสามารถตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างถูกต้องหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา
ของข้อมูลที่น ามาวเิคราะห์ว่าเป็นอยา่งไร และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมปีระสิทธภิาพเพียงใด



เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการวิจัย

ควรให้ความส าคัญต่อเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างมาก เพ่ือที่จะได้
เครื่องมือที่มีคุณภาพ และควรจะเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

มีความเหมาะสมกับการด าเนินการวิจัยเพ่ือที่จะได้ข้อมูลหรือผลการวิจัยที่มีความ
เที่ยงตรง (Validity) และมีความเช่ือถือได้ (Reliability) ท าให้สามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การอ้างอิงแทนประชากรทั้งหมดได้ 



ข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลทางการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ในการวจิัย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. แบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
◦ 1.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วจิัยท าการเก็บขึน้มาใหมเ่พ่ือให้ตรงประเดน็กับเร่ืองที่ก าลัง
ศึกษาอยู่หรือแหล่งข้อมูลโดยตรงจากการเก็บข้อมูลมาใหม่ โดยการแจกแบบสอบถาม, สัมภาษณ์, สังเกต หรือ
การทดลอง เพ่ือให้ได้ขอ้มูลมาประมวลผล และวิเคราะห์หาค าตอบ ส่วนใหญ่การวิจัยทางสาขาสงัคมศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรม และความคดิเห็นของบุคคลจะใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ

◦ 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ผู้อ่ืนได้ท าการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลไว้แล้วและผูว้ิจัย
ไปท าการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพ่ือมาท าการวิเคราะห์ในประเด็นที่ต้องการศึกษา เช่น รายงานประจ าปี รายงาน
ผลการส ารวจ ส ามะโนประชากร แผนภูมิ แผนผัง วีดีโอเทป



ข้อมูลและแหล่งท่ีมาของข้อมูลทางการวิจัย 

2. แบ่งตามลักษณะของข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
◦ 2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) หมายถึง ขอ้มูลที่บอกข้อเท็จจรงิของสิ่งต่างๆ ใน
ลักษณะของค าพูด หรือค าบรรยาย เช่น ระดับการศกึษา อาชีพ ต าแหน่ง ฯลฯ 

◦ 2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) หมายถึง ข้อมูลที่บง่บอกถึงข้อเท็จจรงิของสิ่ง 
ต่างๆ ในรูปของตัวเลข หรือปรมิาณ เช่น น้ าหนัก ความสูง อายุ ฯลฯ 



ประเภทของเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. แบบสอบถาม (Questionnaire)  

2. แบบสัมภาษณ์ (Interview Schedule)  

3. แบบสังเกต  (Observation) 



แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
(Questionnaire) 
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แบบสอบถาม (Questionnaire) 

หมายถึง ชุดของค าถามที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้นเพ่ือเก็บข้อมูลในเร่ืองที่ตอ้งการหาค าตอบ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยข้อค าถามจ านวนหนึ่ง เป็นเคร่ืองมือที่ใช้วัดพฤติกรรมภายในของบุคคลเกี่ยวกับความรู้สึก 
พฤติกรรม  ความคิดเห็น  ความเช่ือ  ความสนใจ  คุณลักษณะ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์
และเป็นระบบเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบ เพื่อใช้ศกึษาหาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย

นอกจากนี้ยังเหมาะส าหรับศึกษาข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ  
รายได้ ระดับการศกึษา เป็นต้น
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หลักในการสร้างแบบสอบถาม 
ในการสร้างแบบสอบถามนั้นขอ้ค าถามของแบบสอบถามจะถูกสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดการวิจัย ทฤษฎีของ

ตัวแปรที่ต้องการศึกษาหรือต้องการวัดผล ซึ่งการออกแบบมาตรวัดที่ใช้ต้องเหมาะสมกับประเด็นที่จะวัดผล โดย
แบบสอบถามจะมีหลักในการสร้างดังต่อไปนี้

➢1. พิจารณาขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด โดยการสังเคราะห์จากกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษาไว้ในบทที่ 2 
มาเป็นนิยามตัวแปรเชิงปฏิบัติการ เช่น ต้องการศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการ (Service Quality) ซึ่งหมายถึง การ
ประมวลผลของผู้รับบริการจากการได้รับบริการจึงแล้วน ามาการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่รับรู้จริงจาก
การให้บริการ ซึ่งตามแนวคิดองค์ประกอบการวัดคุณภาพการบริการของ Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013)
ประกอบด้วย

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability)
3. การตอบสนองลูกค้า (Responsive)
4. การให้ความมั่นใจแก่ลูกคา้ (Assurance)
5. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy)

9



หลักในการสร้างแบบสอบถาม 
➢2. เลือกรูปแบบของค าถามให้เหมาะสมกับกลุ่มที่จะถามว่าควรใช้รูปแบบของค าถามแบบปลายเปิดหรือ
ปลายปิด นอกจากรูปแบบของค าถามที่ใช้แล้ว ผู้วิจัยควรค านึงถึงความสามารถ ในการระบุความเห็นด้วย
มาก-น้อยของผู้ตอบด้วย ถา้ต้องการระบุการกระท า มากท่ีสุด-น้อยที่สุด  เห็นด้วยมากที่สุด-น้อยที่สุด ก็ควร
ใช้มาตรประเมินค่า และควรค านึงถึงลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ ตลอดจนวางแผนไปถึงการเก็บข้อมูลที่
สะดวก รวดเร็วและให้ข้อสรุปที่ชัดเจนด้วย

➢3. สร้างค าถามตามรูปแบบที่เลือกไว้ให้ครอบคลุมทุกด้านและถามสิ่งส าคัญให้ครบถ้วน ในการตั้งค าถาม
ต้องค านึงถึงเทคนิคการสร้างค าถาม เช่น ตั้งค าถามให้ชัดเจน ถามให้ตรงประเด็น ใช้ภาษาง่าย หลีกเลี่ยง
ค าศัพท์ทางเทคนิค

➢4. จัดท าต้นฉบับของแบบสอบถามที่สมบูรณ ์มีส่วนประกอบครบตามที่ต้องการ คือ มีช่ือแบบสอบถาม มีค า
ชี้แจง มีค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบและมีข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลหลักที่ต้องการทั้งหมด โดยวาง
รูปแบบให้ถูกต้องเหมาะสม สะดวกในการตอบและสะดวกในการจัดกระท าข้อมูลหลังจากเก็บแบบสอบถาม
กลับคืนมาแล้ว โดยระบุเลขที่ของแบบสอบถามแต่ละชุดเพ่ือสะดวกในการเรียบเรียงข้อมูล
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หลักในการสร้างแบบสอบถาม 

➢5. ใชภ้าษาท่ีเข้าใจง่าย เหมาะสมกับผู้ตอบ ข้อความสั้น กะทัดรัด ได้ใจความ

➢6. จัดเรียงล าดับค าถามให้มีความต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน และหลีกเลี่ยงการใช้ประโยคที่ซ้ าซ้อน เพราะ
อาจท าให้ผู้ตอบเกดิความสับสน

➢7. ข้อค าถามควรตรงประเด็นที่เฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

➢8. ค าตอบท่ีมใีห้เลือกตอ้งมีความชัดเจนและครอบคลุมค าตอบท่ีเป็นไปได้

➢9. ค าถามไม่ควรมีจ านวนข้อที่มากเกินไป เพราะท าให้ผู้ตอบเสียเวลาตอบนานเกินไป ท าให้ผู้ตอบ
เกิดความเบ่ือหน่ายในการตอบและส่งผลต่อข้อมูลที่ได้
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โครงสร้างของแบบสอบถาม 
ส่วนบทน า : ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม ควรระบุถงึค าสั่งต่อไปนี้

1) ระบุจุดประสงค์ของการจัดท าแบบสอบถาม

2) บอกความส าคัญของค าตอบที่จะได้รับ หรือการน าค าตอบที่ได้ไปใชป้ระโยชน์

3) ชี้แจงว่าค าตอบของผู้ตอบไม่มผีลกระทบต่อตัวผูต้อบ ไม่วา่ในทางใดๆ ทัง้สิ้น

4) แจ้งให้ผู้ตอบทราบวา่จะปกปิดค าตอบที่ได้ไวเ้ป็นความลับ และผลที่ได้จะน าเสนอในภาพรวม

5) อธบิายลักษณะของแบบสอบถามพอสังเขปและยกตัวอย่างแบบสอบถามพร้อมทัง้ตัวอย่างค าตอบ

6) เนน้ในตอนทา้ยว่า ให้ผู้ตอบ ตอบตามความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ

7) ลงชื่อและที่อยู่หรือหน่วยงานของผู้วจิัยเพ่ือให้ผู้ตอบทราบวา่เป็นของหน่วยงานใด

8) ขอบคุณผู้ตอบในตอนทา้ยของค าชี้แจง
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โครงสร้างของแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นรายละเอียดส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง มักใช้เป็นตัวแปรอิสระในการตั้ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ  รายได้ ระดับการศึกษา 
จ านวนบุตร จ านวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งผู้วิจัยควรเลือกถามเฉพาะที่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง
เท่านัน้

ส่วนที่ 2 : ข้อค าถามเกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา พิจารณาตามกรอบแนวคิดการวิจัยให้
ครบถ้วนทุกตัวแปร

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ
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ล าดับขั้นในการสร้างแบบสอบถาม 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบสอบถาม

2. ระบุเนื้อหาหรือประเด็นหลักที่จะถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน

3. ก าหนดประเภทของค าถามโดยอาจจะเป็นค าถามปลายเปิดหรือปลายปิด

4. ร่างแบบสอบถาม โครงสร้างแบบสอบถามอาจแบ่งเป็นแต่ละส่วนที่ต้องการวัดผล

5. ตรวจสอบข้อค าถามว่าครอบคลุมเรื่องที่จะวัดตามวัตถุประสงค์หรือไม่

6. ให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหาและภาษาที่ใช้

7. ทดลองใช้แบบสอบถามเพ่ือดูความเชื่อม่ันและเพื่อประมาณเวลาที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม

8. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์

9. จัดพมิพ์และท าคู่มอืลงรหัสเพ่ือเตรียมวิเคราะห์ผลในขั้นตอนต่อไป และน าไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
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1. แบบสอบถาม (Questionnaire) 

แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง แบบฟอร์มที่ได้ถูกจัดรูปแบบของตัวก าหนด แนวทาง
ข้อมูลที่อยากจะทราบไว้ อาจท าเป็นรูปของค าถาม หรือเป็นแบบฟอร์มต่างๆ ที่ให้กรอกข้อมูล โดย
ผู้ตอบค าถามนั้นเข้าใจในค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเคร่ืองมือเพ่ือใช้สอบถามความคิดเห็น และใช้
บันทึกค าตอบ ซึ่งอาจเป็นชุดค าถามที่สร้างขึ้นในรูปของแบบฟอร์มที่มีโครงสร้างของค าถามเป็น 2
ลักษณะ คือ 

1.1. ค าถามปลายเปิด (Open-end Question) เป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็มที่ เปดิโอกาสให้ผู้ตอบ ตอบได้อย่างอิสระด้วยค าพูดของผู้ตอบเอง

1.2. ค าถามปลายปิด (Close – end Question) การตั้งข้อค าถามแบบปลายปิดลักษณะข้อค าถาม 
ให้เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งที่ตรงตามความเป็นจริง เหมือนข้อสอบแบบเลือกตอบปรนัย มีค าตอบที่
ก าหนดไว้เรยีบร้อยแล้ว



ตัวอย่างแบบสอบถามปลายเปิด

1) ท่านตัดสินใจประกอบอาชีพส่วนตัวเพราะเหตุใด  

2) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

3) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช”  

4) โปรดให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง One Stop Service ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 



ตัวอย่างแบบสอบถามปลายปิด



ลักษณะของค าถามปลายปิด สามารถแบ่งได้ออกเป็น 5 แบบ

1. Check – lists เป็นค าถามที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดยีวจากค าตอบที่มีให้เลือก 2 ค าตอบ   

EX. ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชพีหรือไม่  (  ) 1. เคย   (  ) 2. ไม่เคย 

2. Multiple Choice เป็นค าถามที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียวจากค าตอบที่มีให้เลือก มากกว่า 2 
ค าตอบ 

EX. อาชพีหลักของท่าน คือ 

(  ) 1. รับราชการ    (  ) 2. พนักงานรัฐวสิาหกิจ   (  ) 3. คา้ขาย  (  ) 4. ลูกจ้างเอกชน 

(  ) 5. รับจ้างทั่วไป   (  ) 6. ไม่ได้ประกอบอาชีพ  (  ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………



3. Multi – Response เป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบเลือกตอบได้หลายข้อ 

EX. ทา่นต้องการเปลี่ยนอาชพีใหม่เพราะ……….(ตอบได้หลายข้อ) 

(  ) 1. รายได้นอ้ย  (  ) 2. ไม่มั่นคง  (  ) 3. สวัสดิการไม่ดี  (  ) 4. ไม่มเีกียรต ิ 

(  ) 5. ไม่มีอสิระ  (  ) 6. ไม่ชอบอาชีพนี้ (  ) 7. ไม่พอใจเพ่ือนร่วมงาน

4. Rank Priority เป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบจัดเรยีงล าดับความส าคัญ

EX. ทา่นต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอะไรมากที่สุด

(ให้หมายเลข 1,2,3, ตามล าดับความต้องการมากไปหาน้อย) 

(  ) 1. รับราชการ              (  ) 2. พนักงานรัฐวสิาหกิจ (  ) 3. ลูกจ้างเอกชน   

(  ) 4. ธุรกจิส่วนตัว  (  ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………. 



5. Rating Scale เป็นค าถามที่มีลักษณะการตอบเป็นการประเมินความมาก – น้อย โดยวัดว่าผู้ตอบมี
คุณลักษณะในสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศกึษาหรือมีความคิดเห็น ความพึงพอใจ สภาพความเป็นจริง อยู่ในระดับ
ใด

EX. ทา่นคิดว่า Teamwork เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ

(  ) 1. ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง (  ) 2. ไม่เห็นด้วย (  ) 3. เฉยๆ 

(  ) 4. เห็นด้วย  (  ) 5. เห็นด้วยอย่างยิ่ง



EX.แบบสอบถาม
Rating Scale 



ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

1. ศกึษาจากเอกสารตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะท าการวิจัย  

2. ตัดสินใจว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างโดยพิจารณาจาก  ปัญหาที่จะท าการวิจัย (Element of the Problem)
จุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Statement of the Problem)  

3. พิจารณาว่าจะใช้ค าถามชนดิใดกับแต่ละข้อมูล  

4. รา่งแบบสอบถาม  ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้น/ข้อมูลทั่วไป ตอนท่ี 2 ข้อมูลหลักเกี่ยวกับเร่ืองที่
จะถาม ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

5. ตรวจสอบและปรับปรุงแบบสอบถามฉบับรา่ง ซึ่งตรวจสอบโดยอาจารยท์ี่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ

6. ทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test)   

7. วิเคราะห์แบบสอบถามท่ีไดท้ดสอบแล้ว  

8. สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 



โครงสร้างแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 1: หนังสือน าหรือค าช้ีแจง เป็นส่วนของการแนะน าตนเองและบ่งบอกถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมไปถึงรายละเอียดของแบบสอบถามว่ามีกี่ตอน อะไรบ้าง
ให้แก่กลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นต่อไป 

ส่วนท่ี 2: ส่วนที่เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 3: ชุดค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของผู้ตอบ (ข้อมูลที่ต้องการ
ศึกษา) ซ่ึงในส่วนนี้อาจจะแยกเป็นส่วนย่อยอีกได้ตามลักษณะของค าถามที่ผู้ วิจัย
ต้องการศึกษา  



หลักเกณฑ์การสร้างแบบสอบถาม 
1. น าวัตถุประสงค์ของการวิจัยมาวิเคราะหเ์ป็นข้อมูลที่ตอ้งการ 

2. เขียนรายการของสิ่งที่จะสอบถามหรือข้อมูลที่ตอ้งการเป็นค าถามละเอียด ชัดเจนและครอบคลุม  

3. ค าถามหรือข้อความในแต่ละข้อ ควรมีประเด็นเดียว สั้น กะทัดรัด มีความเป็นปรนัย ตรง ได้ใจความ 
เข้าใจงา่ย  

4. เรียงค าถามในแต่ละข้อให้สัมพันธ์ตอ่เนื่อง  โดยเรียงข้อค าถามที่ใกล้ตัวผู้ตอบกอ่นเพื่อจูงใจให้ผู้ตอบตอบ
ตามความเป็นจริงด้วยความสบายใจ และควรจัดรายข้อไว้เป็นหมวด หรือตอน ตอนละ 1 หัวข้อ เช่น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวแล้วจึงถึงตอบอ่ืน ๆ เรียงประเด็นตามตัวแปรในกรอบแนวคิด เรียงจากตัวแปร
ตาม ไปสู่ตัวแปรอิสระ

5. หลีกเลี่ยงค าถามที่ท าให้ผู้ตอบไมพ่อใจ หรือเกิดอคตใินการตอบ  



หลักการเขียนข้อค าถามในแบบสอบถาม 

1. ควรถามเฉพาะเร่ืองส าคัญหรือค าถามที่ใช้วัดตัวแปรเฉพาะท่ีอยูใ่นกรอบความคิดของการวิจัย  

2. ควรใชภ้าษาง่ายๆ อ่านแล้วเข้าใจทันที มีความหมายชัดเจน ไม่ตีความได้หลายด้าน 

3. ควรใช้ประโยคสั้นและกะทัดรัดชัดเจน ข้อความไม่วกวนหรือก ากวม หรือประโยคที่ท าให้ผู้ตอบแต่
ละคนมีความเข้าใจไม่เหมือนกัน ควรหลีกเลี่ยงค าคุณศัพท์ที่ท าให้ผู้ตอบตีความต่างกัน เช่น เสมอๆ 
ไม่เคย บ่อยครัง้ ประจ า ฯลฯ ควรก าหนดค าเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรม 



การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

เม่ือได้สร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลแล้วเคร่ืองมือต้องมีคุณภาพที่ดี เพ่ือข้อมูลที่เก็บรวบรวมวิเคราะห์ แล้วน าเสนอข้อมูลมีความ
น่าเช่ือถือ เม่ือน าไปใชเ้พ่ือการตัดสินใจผิดพลาดน้อยที่สุด คุณภาพของเคร่ืองมือ รวบรวมพิจารณาคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. ความเที่ยงตรง (Validity) 

2. ความเช่ือมั่น (Reliability) 

3. ความยากง่ายและการจ าแนกประเภทของแบบสอบถาม (Difficulty and Discrimination) 

4. ความเป็นปรนัย (Objectivity) 

5. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

6. ความไว (Sensitivity) 

7. ความเป็นมิตเิดียว (Unidimensionality) 

8. ความง่ายในการใช ้(Simplicity) 



การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงด้วยวิธีการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง 

เป็นการหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหารายจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์กับข้อค าถาม หรือ  การ
หาดัชนี ความสอดคล้องระหว่างค าถามรายข้อกับวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ที่ต้องการวัด จะใช้สูตร 
IOC (Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นเอง ก่อนน าไปใช้ต้องมี
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล เบ้ืองต้นอยา่งง่ายๆ ดังนี้ 

1. น าเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลกับวัตถุประสงค์ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ด้านการวัดผลและเนื้อหา 3-5 คน 
พิจารณาวา่เคร่ืองมือสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยก าหนดคะแนนความเห็นดังนี้ 

+1 แน่ใจว่าข้อค าถามของเคร่ืองมือนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

0 ไม่แน่ใจวา่ข้อค าถามของเคร่ืองมือนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

-1 แน่ใจว่าข้อค าถามของเคร่ืองมือนั้นไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ 



การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงด้วยวิธีการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง 
สูตรการหาคา่ IOC  =   ∑R

N

∑R  =  ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ

N   =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ

ก าหนดเกณฑ์การยอมรับวา่เคร่ืองมือนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากค่า IOC ถา้มีผูเ้ชี่ยวชาญ 3  ทา่น 

**คา่คะแนน IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ข้อค าถามนัน้ ใช้งานได้ 

**คา่คะแนน IOC ต่ ากว่า 0.5 จะตอ้ง ตัดทิ้ง หรือ ปรับปรุงข้อค าถามใหม่ 

ถา้มีผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ทา่น ควรใชค้า่ IOC ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป  

3. จัดท าแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินพรอ้มข้อเสนอแนะ

4. น าเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาท าการวิเคราะห์



ตัวอย่างการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ช่ือผู้เชี่ยวชาญ………………………………………………………………………………………………………………………................. 
วัตถุประสงค์การวิจัยที่…………………………………………………………………………………………………………………………..

ข้อค าถามที่ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ

+1 0 -1

1. ………………………………………….

2. …………………………………………



ตัวอย่างการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ตารางการวิเคราะหด์ัชนีความสอดคล้องระหว่างเคร่ืองมือนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IOC) ให้
ผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ด้านการวัดผลและเนื้อหาพจิารณาเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล ได้ดังนี ้

วัตถุประสงค์ที่ ข้อที่ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ คะแนน
รวม

คะแนน
เฉลี่ย

แปลผล

ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 1

ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 2

ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่3 

1.

2.



การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงด้วยวิธีการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง 



ตัวอย่าง การวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)







สถิติวิจัย (Statistic)

ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
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สถิติวิจัย (Statistic)

ข้อมูล หรือ สารสนเทศ หรือ ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข

ระเบียบวิธีการทางสถิติ ประกอบด้วย 4 วิธี คือ
◦ การเก็บรวบรวมข้อมูล

◦ การน าเสนอข้อมูล

◦ การวิเคราะห์ข้อมูล

◦ การแปลความหมายข้อมูล
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ค่าสถิติเบื้องต้น

ค่าตัวเลขท่ีค านวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปน้ี

•สัญลักษณ์ X แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)

•สัญลักษณ์ S.D.   แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)
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ค่าเฉลี่ย (mean) 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต บางทีเรียกว่า “ตัวกลาง”(mean) หรือ “ค่าเฉล่ีย”(average) เป็นการ
วัดค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการกระจายอย่างสม่ าเสมอ กล่าวคือ ข้อมูลที่มี
ค่าสูงสุดและต่ าสุดไม่แตกต่างกันมากนัก 

สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าเฉล่ียเลขคณิต

x แทน ข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง อ่านว่า เอ็กซ์บาร์ (x-bar)

µ แทน ข้อมูลที่ได้จากประชากร อ่านว่า มิว (mu)
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ประเภทของสถิติ
สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่มุ่งเสนอการพรรณา
ลักษณะของตัวแปรในกลุ่มตัวอย่างว่าเป็นอย่างไร มีสถิติที่ใช้ ดังน้ี

การแจกแจงความถ่ี และน าเสนอด้วย ตาราง กราฟ และแผนภูมิ

การจัดต าแหน่งและเปรียบเทียบ เช่น สัดส่วน  ร้อยละ 

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean), ฐานนิยม (Mode), มัธย
ฐาน (Median)

การวัดการกระจายของข้อมูล ได้แก่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)

➢เป็นการจัดกลุ่มของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้ให้อยู่เป็นชุดเดียวกันตามค่าของ
ตัวแปร เพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งชุด หรือให้ความหมายเชิงพรรณนาแก่
ผู้อ่านเบ้ืองต้นว่า ประชากรที่ศึกษามีลักษณะแจกแจงความถ่ีเป็นย่างไร

➢การแจกแจงความถ่ีจะท าคู่กับร้อยละ เป็นสถิติท่ีนิยมใช้กันมากในการวิจัย
เพราะเป็นตัวเลขท่ีเข้าใจง่าย ในการค านวณเป็นการเปรียบเทียบตัวเลขจ านวน
หน่ึงกับตัวเลขอีกจ านวนหน่ึงท่ีเทียบส่วนเป็น100 ดังนั้นในการค านวณหาค่าร้อย
ละจึงใช้ตัวเลขท่ีเราต้องการเปรียบเทียบหารด้วยจ านวนเต็มของส่ิงนั้น แล้วคูณ
ด้วย 100
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ตัวอย่างการแจกแจงความถี่
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ตัวอย่างการแจกแจงความถี่
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ตัวอย่างการแจกแจงความถี่



ประเภทของสถิติ

สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีศึกษา
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือใช้สรุปอ้างอิงข้อมูลไปสู่ประชากรหรือ
ค่าพารามิเตอร์ ซึ่งต้องมีวิธีการหากลุ่มตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัว
แทนท่ีดีของประชากรทั้งหมด มีสถิติเชิงอ้างอิง ดังน้ี

•การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation) เป็นเทคนิคในการค านวณ
ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างไปคาดคะเนค่าพารามิเตอร์ของประชากร 

•การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เป็นเทคนิคในการน า
ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างไปทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
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การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
สถิติพาราเมติก (Parametric Statistics) เป็นเทคนิคในการน าค่าสถิติของกลุ่ม
ตัวอย่างไปสู่ค่าพารามิเตอร์ของประชากร โดยมีข้อตกลงเบ้ืองต้นและวิธีการ
ทดสอบ ดังนี้

•ใช้การทดสอบค่าที (t-Test) ส าหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม

•ใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-Test)ส าหรับการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป

•ใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) ส าหรับทดสอบความแตกต่างระหว่าง
สัดส่วนของประชากร
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การเปรียบเทียบหาความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง

•การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกันด้วย 
t-Test

•การเปรียบเทียบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป
ด้วย ANOVA

•การเปรียบเทียบความถ่ีและสัดส่วนด้วย ไคสแควร์ (Chi-square)
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การใช้ t-test  แบบ Independent
เป็นสถติที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( )ระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน

ข้อมูลที่รวบรวมได้อยู่ในระดับ อันตรภาคหรืออัตราส่วน  ใช้สถิติการทดสอบค่า t มีชื่อเฉพาะว่า  
t-test for Independent Samples สถิติตัวนี้ใช้มากทั้งในการวิจัยเชิงเปรียบเทียบและการวิจัยเชิง
ทดลอง โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ เป็นอิสระต่อกัน(Two
Independent Samples)

t-test (Independent)
•กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่สัมพันธ์กัน (เป็นอิสระต่อกัน)

•ค่าของตัวแปรตามในแต่ละหน่วยเป็นอิสระต่อกัน

•กลุ่มตัวอย่างได้มาอย่างสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ

•ไม่ทราบความแปรปรวนของแต่ละประชากร



วิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance
One-way ANOVA

เป็นการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่ม
ข้ึนไป 

ตัวแปรตาม มีเพียง 1 ตัวในมาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale 

ตัวแปรอิสระ ตั้งแต่ 1 ตัวข้ึนไปอยู่ในมาตราการวัดระดับ Nominal Scale 
◦ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 1 ตัว เรียกว่า One-way ANOVA 
◦ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 2 ตัว เรียกว่า Two-way ANOVA 
◦ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว เรียกว่า Three-way ANOVA 
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ส่วนประกอบของเล่มวิจัย

ผศ .ดร .นัทนิชา หาสุนทรี
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ส่วนประกอบของเล่มวิจัย

วิจัยฉบับสมบูรณประกอบดวยสวนตาง ๆ ท่ีแบงออกไดเปน 3 สวนคือ 

➢สวนประกอบตอนตน

➢สวนเนื้อหา 

➢สวนประกอบตอนทาย 

แตละสวนประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ท่ีมีรายละเอียดดังนี้
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สวนประกอบตอนตน
สวนประกอบตอนตนของวิจัย (preliminary) ประกอบดวย ปกนอก ปกใน บทคัดยอ สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญ
ภาพ โดยแตละหัวขอมลีักษณะดงัตอไปนี้

1. ปกนอก (front cover) โดยใชกระดาษปกแข็ง ขนาด A4 สีขาว พิมพดวยหมกึสีด า

1.1 สวนบนของปกนอกวิจัยฉบับภาษาไทยใหระบุช่ือเรื่องภาษาไทยและช่ือภาษาอังกฤษ ใชอักษรตัวหนา ขนาด 16” 

1.2 กึ่งกลางหนากระดาษ ระบุช่ือและนามสกุลของผูวิจัย ใชอักษรตัวหนา ขนาด 16” โดยไมมีค าน าหนานาม เชน นาย 
นาง นางสาว เปนตน ไวหนาช่ือ ยกเวนผูวิจัยมียศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์หรือราชทินนาม เชน พันตรี หมอมราชวงศ ให
ระบุไว โดยไมมวีุฒทิางการศึกษา หรือขอความใด ๆ ตอทายชื่อและนามสกุล

1.3 สวนลางของปกนอก ใหระบุขอความวา “การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ”  โดยใชเลขอารบิก ที่มีอักษรตัวหนา ขนาด 16” และค าวา “ลิขสิทธิ์เปนของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ดวยตัวอักษรหนาขนาด 16”

2. ปกใน (title page) มีขอความและขนาดอักษรเชนเดียวกับปกนอก โดยใชกระดาษขนาด A4 สีขาว 
พิมพดวยหมกึสีด า
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สวนประกอบตอนตน

3. บทคัดยอ (abstract) 

เปนการสรุปสาระส าคัญของงานวิจัยใหกระชับ ชัดเจน ท าใหผูอานสามารถเขาใจไดอยางรวด
เร็ว การเขียนบทคัดยอควรเขียนใหตอเนื่องกัน ในลักษณะความเรียงเพ่ือพรรณนาถึงเนื้อหา ครอบคลุม
ครบถวนในเร่ืองที่มาและวัตถุประสงคของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ขอคนพบจากการวิจัย และคุณคา
ของงานวิจัย ทั้งนี้ ใหพิมพบทคัดยอที่มีจ านวน 1 ยอหนา มีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ ตัวอักษร 
ขนาด 16” ใหใชรูปแบบท่ีก าหนดให
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ตัวอย่าง บทคัดยอ บทคัดย่อ



สวนประกอบตอนตน

4. สารบัญ (table of content) 

เปนสวนที่แสดงหัวขอของเนื้อหาภายในเลมวิจัยโดยมีเลขหนาก ากับในแตละหัวขอเพ่ือความ
สะดวกในการคนหาหัวเร่ืองที่ตองการ การจัดท าสารบัญใหเริ่มนับหนา 1 ตั้งแตสวนเนื้อหาเปนตนไป
จนถงึหนาสุดทายกอนถงึใบรองปกหลัง ในสวนตนใหใชการล าดับพยัญชนะ ก-ฮ เปนล าดับหนา

หัวขอที่ตองแสดงไวในสารบัญคือ “ช่ือบท” และ “หัวเร่ือง” โดยเขียนค าวา “สารบัญ” ไวกลาง
หนากระดาษดานบน ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 20”  นอกนั้นใชอักษรขนาด 16” กรณีที่สารบัญมีมากกวา 
1 หนา ใหพิมพค าวา

“สารบัญ (ตอ)” ในหนาถัดไป
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สวนประกอบตอนตน

5. สารบัญตาราง (list of table) 

เปนสวนที่แสดงรายการตารางทั้งหมดที่อยูในเลมวิทยานิพนธและเลขหนาที่ตารางนั้นปรากฏ
อยู การก าหนดเลขที่ของตารางใหเรียงล าดับตั้งแตตารางแรกจนถึงตารางสุดทายโดยนับรวมตารางใน
ภาคผนวก 

การพิมพสารบัญตารางใหพิมพค าวา “สารบัญตาราง” ไวกลางหนากระดาษดานบน ตัวอักษร

ตัวหนา ขนาด 20” นอกนั้นใชอักษรขนาด 16” กรณีที่สารบัญภาพมีมากกวา 1 หนา ใหพิมพค าวา 
“สารบัญตาราง (ตอ)” ในหนาถัดไป 
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สวนประกอบตอนตน

6. สารบัญภาพ (list of figure) 

เปนสวนที่แสดงช่ือและเลขหน าของภาพประกอบทั้งหมดที่อยู ในเลมวิจัย เลขที่ของ
ภาพประกอบ ด าเนินการเชนเดียวกับการจัดท าตาราง นั่นคือใชล าดับเลขเรียงล าดับตั้งแตภาพแรก
จนถงึภาพสุดทาย

การพิมพสารบัญภาพใหพิมพค าวา “สารบัญภาพ” ไวกลางหนากระดาษดานบน ตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 20” นอกนั้นใชอักษรขนาด 16” กรณีที่สารบัญภาพมีมากกวา 1 หนา ใหพิมพค าวา 
“สารบัญภาพ (ตอ)” ในหนาถัดไป
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สวนเนื้อหา

สวนเนื้อหาของวิจัย (body) เปนสาระส าคัญของวิจัย ประกอบดวยเนื้อหาจ านวน 5 บท ไดแก
บทที่ 1 บทน า  บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย  บทที่ 4 ผลการวิจัย และ บทที่ 
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

โดยบางสาขาวิชาอาจแบงเนือ้หาเกนิกวา 5 บทได แตทัง้นีต้องมีหัวขอเนื้อหาครบถวน การเขียน
สาระในแตละบทควรมีการเกร่ินน า ที่เปนการสรุปเน้ือหาแบบความเรยีงเกี่ยวกับขอมูลที่จะกลาวถึงในบท
นั้น ๆ มีความยาวไมเกิน 15 บรรทัด กอนจะใหรายละเอียดของสวนประกอบของแตละหัวขอในแตละบท
ดังตอไปนี้ 
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บทท่ี 1 บทน า ประกอบดวยหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้

1.1 ความเปนมาและความส าคัญของปญหา ใหเขียนเปนความเรียงที่ดี กลาวถึงภูมิหลังที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ที่คค้นควาวิจัย หรือที่มาของเร่ืองที่น ามาวิจัย ชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหา ความจ าเปน และความส าคัญ โดยน า
ทฤษฎี หลักวิชาการ และขอมูลที่เกี่ยวของมาอางอิงสนับสนุน อธิบายถึงวัตถุประสงค (objectives) ของการท า
วิจัยใหชัดเจนมีขอบเขตการท าที่แนนอน รวมถึงทฤษฎีและแนวคิดที่จะน ามาใช และประโยชนที่จะไดรับจาก
งานวิจัย

1.2 ค าถามวิจัย แสดงค าถามที่ตองการค าตอบของการวิจัย ซึ่งอาจเขียนอยู ในสวนของความเปนมาและ
ความส าคัญของปญหา หรือแยกเปนหัวขอหลักได และในวิจัยบางเรื่องอาจไมมีค าถามวิจัยระบุไวก็ได

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย เปนสวนที่อธบิายถึงจุดมุงหมายของการวิจัย ซึ่งตองสอดคลองกับปญหาที่ระบุ
ในความเปนมาและความส าคัญของปญหาอยางชัดเจนและมีขอบเขตที่แนนอน เพราะวัตถุประสงคที่ชัดเจนช่วย
ใหการวางแผนท าวิจัยถูกตองแมนย า การเขียนวัตถุประสงคใหระบุเปนขอ ๆ ไมควรเกนิ 3 ขอ
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บทท่ี 1 บทน า

1.4 สมมติฐานของการวิจัย เปนการเขียนขอความเพ่ือคาดคะเนผลการวิจัยที่ผูวิจัยเขียนขึ้นจากการไดศึกษา
ค้นควาขอมูลตาง ๆ ที่เปนเหตุเปนผล นาเช่ือถือภายใตทฤษฎีและหลักวิชาการมาสนับสนุนขอความนั้น 
สมมติฐานของการวิจัยเขียนในรูปประโยคบอกเลา โดยผูวิจัยจะตองเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัย และแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

1.5 ขอบเขตของการวิจัย เปนการเขียนรายละเอียดของงานวิจัยที่ท าขอบเขตของการวิจัยควรประกอบดวย 
ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแกการสรุปแนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาใชหรือประยุกตใชในการวิจัย 

ขอบเขตดานตัวแปร ได้แก การระบุตัวแปรอิสระ (independent variable) และ ตัวแปรตาม (dependent variable) 

ขอบเขตดานประชากร ไดแกการระบุคุณลักษณะ แหลงที่อยแูละจ านวนของประชากร 

ขอบเขตดานสถานที่และระยะเวลา ไดแก การระบุสถานที่ท่ีใชในการวิจัยและระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย  เปนการบอกถึงการน าความรูที่ไดรับจากผลการวิจัยตามวัตถุ
ประสงคของการวิจัยไปใช โดยเขียนใหผูอานเห็นวาผลการวิจัยนั้นใชประโยชนอะไรไดบาง เกิดประโยชนตอใคร
หรือหนวยงานใด ประโยชนของผลการวิจัยอาจจะสงผลตอหลายคนหลายฝายควรเขียนแยกแยะเปนรายขอ

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ เปนการก าหนดความหมายของค าส าคัญที่ใชในการวิจัยเพ่ือความเขาใจที่ตรงกัน 
ระหวางผูอานและผูวิจัย ให้ครอบคลุมตัวแปรในกรอบแนวความคดิ
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บทท่ี 2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ เปนการกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีหรือองคความรูที่เกี่ยวของ
กับเรื่องที่ท าวิจัย รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่ท ามากอนหนาที่มีความส าคัญตอการท า
วิจัยและใชเปนแนวทางน าไปสูกระบวนการวิจัย บทที่ 2 ประกอบดวย

- ทฤษฎีและแนวคิดตางๆ 

- งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

- กรอบแนวคิดของการวิจัย
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2.1 ทฤษฎแีละแนวคิดตางๆ เปนการเสนอเอกสารและทฤษฎีที่แสดงใหเห็นรายละเอียดของตัวแปรและพื้นที่
วิจัย อันน าไปสูความเขาใจในบริบทของวิจัย การนิยาม ตัวแปร การน าเสนอทฤษฎีและแนวคิดตางๆ นี้ให้
เสนออยางเปนระบบ มีการจัดกลุมเนื้อหา จัดแบงหัวขอส าคัญและหัวขอยอยอยางถูกตองตามรูปแบบการ
จัดพิมพ มีการอางอิงแทรกเนื้อหาที่ถูกตองตามวิธีการ และใหมีการสรุปแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใชในการ
วิจัย

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนการเสนอรายงานผลการวิจัยที่เสร็จสิ้นแลวโดยการสรุปงานวิจัยที่น าเสนอตอง
สามารถที่จะน าแนวคิดมาใชเปนแนวทางในการก าหนดสมมติฐานของการวิจัย หรือเปนแนวทางในการวาง
แผนการด าเนนิงานวิจัยได รวมทัง้ใหมีการสรุปผลการศกึษางานวจิัยที่เกี่ยวของที่น ามาใชในการวิจัย

2.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย เปนการบรรยายประกอบภาพของแนวคิด ทฤษฎีที่สรุปมาจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนการสรุปใหผูอานเห็นความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางตัวแปรที่ใชในการวิจัย
จากการบูรณาการแนวความคดิที่หลากหลาย
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บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย เปนการเสนอเนื้อหารายละเอียดของการด าเนินงานวิจัยใน
หัวข้อส าคัญไดแก

- ประชากรและกลุมตัวอยาง 

- เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

- การเก็บรวบรวมขอมูล 

- การวิเคราะหขอมูล
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3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนการเขียนที่แสดงใหเห็นวางานวิจัยเร่ืองนี้มีใครเปนผูใหขอมูล ใน
การเขียนควรแยกการเสนอรายละเอียดออกเปน 2 หัวขอคือ 

ประชากร ที่ตองระบุใหชัดเจนวาประชากรเปนใคร อยูที่ไหน ระยะเวลาเกิดขึ้นในชวงใด 
ทัง้หมดมีจ านวนเทาไร

กลุ่มตัวอยาง ตองแสดงใหเห็นวาผูวิจัยใชวิธีใดในการก าหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
(จ านวนกลุม ตัวอยาง) และใชวิธีใดในการเลือกตัวอยาง รวมทั้งอาจจ าเปนตองแสดงคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะของกลุมตัวอยางประกอบในการรายงานอยา่งละเอียด
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บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนการเขียนวางานวิจัยไดใชเคร่ืองมือชนิดใดบางในการเก็บรวบรวม  
ขอมูล เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต หรือแบบสัมภาษณ เปนตน พรอมบอกรายละเอียด
ของเคร่ืองมือ ไดแก แบบสอบถามแบงเปนกี่ตอน แตละตอนมีจ านวนกี่ขอ มีลักษณะการตอบแบบใด 
นอกจากนี้ใหระบุขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและแสดงวิธีการทดสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือวาทดสอบคุณภาพดวยวิธีใด เชน ความตรง (validity) ความเที่ยง (reliability) ความเปนปรนัย 
(objectivity) เปนตน โดยอธบิายวาท าเชนไร และไดผลเทาใดภายหลังไดทดสอบคุณภาพแลวเสร็จ หาก
เปนเคร่ืองมือที่ออกแบบโดยผูอ่ืนใหผูวิจัยบอกคุณภาพของเคร่ืองมือพรอมหลักฐานประกอบการขอใช
เคร่ืองมือนั้นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการฟองเร่ืองลิขสิทธ์ิ
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  เปนการเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการรวบรวมขอมูล โดย
อธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใช ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล  การตรวจสอบและเหตุผล
เพื่อแสดงความนาเช่ือถือของขอมูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

3.4 การวิเคราะหขอมูล  เปนการเขียนอธิบายวิธีการและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยอธิบาย
ถงึลักษณะของขอมูล วิธวีิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ใหสอดคลองกับเคร่ืองมือ
ที่ใชในการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย การน าเสนอควรจ าแนกระหวางสถิติพรรณนาและสถิติ 
อางอิง และตองระบุเกณฑที่ใชในการแปลผลขอมูลและสูตรสถติิท่ีใชในหัวขอนีด้วย
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กอนน าเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4 หากเปนงาน
วิจัยเชิงปริมาณ (qualitative research) อาจ
แสดงค าอธิบายสัญลักษณและอักษรยอ ที่แสดง
ความหมายของสัญลักษณและอักษรยอตาง ๆ 
ที่ใชในงานวิจัย อาทิ สัญลักษณทางสถิติ โดย
ค าอธิบายสัญลักษณ และอักษรยอนี้จะมีหรือไม
มกี็ไดตามความจ าเปน



บทท่ี 4 ผลการวิจัย

ผลการวิจัย เปนสวนที่แสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดอยางละเอียด     
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ในการน าเสนอผลการวิจัยอาจใชรูปแบบดังนี้

4.1 การเสนอดวยตารางประกอบบทความ อาจท าได 2 ลักษณะคือ การเสนอตารางแลวตามดวย
บทความ และการเสนอบทความแลวตามดวยตาราง ซึ่งการก าหนดรูปแบบของการเสนอผลการ       
วิเคราะหขอมูลใหเปนไปตามวิธีการน าเสนอคาสถิติชนิดนั้นๆ ที่เปนหลักสากล กรณีที่มีขอมูลซ ้ากัน
หรือมีหัวขอเหมือนกัน ควรเรยีบเรยีงไวในตารางเดียวกัน
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4.2 การเสนอดวยกราฟหรือแผนภูมิประกอบบทความ กราฟและแผนภูมิท่ีใชกันทั่วไปไดแก

กราฟเสน  แผนภูมิแทง  แผนภูมิรูปภาพ  และแผนภูมิวงกลม  ซึ่งการเสนอผลมี 2 ลักษณะเชนเดียว
กับการเสนอดวยตาราง นั่นคืออาจเสนอขอมูลดวยกราฟหรือแผนภูมิกอนแลวตามดวยบทความ หรือ
อาจเสนอเปนบทความกอนแลวตามดวยกราฟหรือแผนภูมิ

4.3 การเสนอโดยการเขียนแบบบทความ เปนการเสนอผลในลักษณะการเขียนบทความโดยทั่วไป
นิยมใชกับผลการวิจัยที่มีตัวเลขไมมาก หรือผลการวิจัยที่มีขอมูลเชิงคุณภาพ เม่ือมีคาสถิติหรือตัว
เลขที่ตองการน าเสนอจะแทรกในบทความ

4.4 การเสนอโดยการเขียนแบบกึ่งบทความ มีลักษณะคลายกับแบบบทความ แตการเสนอแบบกึ่ง
บทความจะใหขอมูลการเปรยีบเทยีบท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น มกีารน าตัวเลข คาสถติิตางๆ มาจัดเรียงล าดับจาก
มากไปหานอย
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บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

เปนสวนที่ผูวิจัยสรุปสาระส าคัญของการวิจัยที่ครอบคลุมใน 4 ประเด็นคือ 

วัตถุประสงค กลุมตัวอยาง  เคร่ืองมือท่ีใช และวิธีด าเนินการวิจัย 

โดยเขียนในลักษณะบทความ เรียบเรียงใหตอเนื่องกัน เขียนไวเปนความน ากอน
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ โดยแตละหัวขอมีรายละเอียดของการ
เขียนดังนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย เปนการสรุปสาระส าคัญของบทที่ 4 คือน าผลการวิเคราะหขอมูลมาเรียบเรียงโดยยอให
กระชับและไดใจความ การเขียนสรุปผลการวิจัยควรเปนขอความบรรยายที่แบงเปนหัวขอ    ยอยๆ เรียงล าดับ
เน้ือหาตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย เพ่ือใหผูอานท าความเขาใจได งาย โดยไมมีความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะในสวนนี้

5.2 อภิปรายผล เปนการเขียนโดยเลือกสวนที่เปนประเด็นส าคัญของผลการวิจัยในบทที่ 4 มาแสดงความคิด
ในเชิงวิชาการที่มีเหตุมีผล น าขอมูลมาสนับสนุนผลการวิจัยที่น ามาอภิปรายโดยการอางอิงทฤษฎีและ
ผลการวิจัยอ่ืนๆ หรือขอมูลประกอบเพ่ือยืนยันผลการวิจัยนั้น ผลการวิจัยที่ควรพิจารณาเลือกได แก
ผลการวิจัยที่เปนขอขัดแยงกันเอง ขัดแยงกับสมมติฐาน หรือขัดแยงกับเอกสารงานวิจัยที่ไดเรียบเรียงไวในบท
ที่ 2 ในบางกรณีผลการวิจัยที่คนพบอาจจะไปสอดคลองอยางชัดเจนกับแนวคิดสมมติฐาน เอกสารหรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดเสนอไวในบทที่ 2 ก็อาจน ามาอภิปรายเพ่ือแสดงความคิดเห็นของผูวิจัยเพิ่มเติมวา
ท าไมจึงเปนเชนนั้น มีสาเหตุมาจากอะไร ควรจะแกไขปญหาดวยวิธีการใด หรืออาจเสนอแนะและคาดการณ ์
ตอไปวาเหตุการณในอนาคตควรเปนเชนไรจากผลการวิจัยที่ได
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บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

5.3 ขอเสนอแนะ เปนการเสนอแนวทางการด าเนินการตางๆ ขอเสนอแนะควรมีหลายทางเลือกโดยน าเสนอ
เปนขอๆ การเขียนขอเสนอแนะใหเขียน 2 หัวขอคือ ขอเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใชงาน และขอเสนอ
แนะเพื่อการวิจัยตอไป โดยแตละลักษณะมีแนวทางในการเขียนดังตอไปนี้

5.3.1 ขอเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใชงาน เปนขอเสนอแนะที่ตองเขียนใหเห็นเปนรูปธรรมวาใคร
หรือหนวยงานใด ควรท าอะไร ค านึงถึงสิ่งใดบาง ควรปรับปรุงพัฒนาอยางไร

5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป เปนการแนะน าผูที่มีความสนใจที่จะท าวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัยเร่ืองนี้ วาสามารถจะเลือกศึกษาในประเด็นใดเพิ่มเติมไดอีก อาจเสนอหัวขอหรือประเด็นที่ควรมีการ
วิจัยตอเน่ืองจากเร่ืองนี ้เพ่ือใหงานวิจัยมีความชัดเจนมากขึ้น
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บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

ในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสรุปผลงานวิจัยในลักษณะของการตอบปญหาการ
วิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ไดก าหนดไว ขอเสนอเชิงทฤษฎีตองมีความเปนนามธรรมมา
กกวาเปนเพียงการบอกเลาประสบการณโดยสรุปเทานั้น หลังจากใหขอเสนอเชิงทฤษฎีแลวให
มีขอเสนอแนะที่มลีักษณะเชนเดียวกับขอ 5.3

92



สวนประกอบตอนท้าย

สวนประกอบตอนทายของงานวิจัยหรือเรียกวาสวนอางอิง สวนมากจะ
ประกอบดวย 3 หัวขอไดแก

- รายการอางอิง  

- ภาคผนวก 

- ประวัติของผูวิจัย 
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สวนประกอบตอนท้าย

1. รายการอางอิง หรือ บรรณานุกรม ไดแกการน าเสนอรายช่ือเอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ หรือ
วัสดุใดๆ ก็ตามที่ผูวิจัยไดน ามาใชอางอิงอยูภายในรูปเลมของวิจัย เพ่ือเปนหลักฐานสนับสนุนท าใหวิจัย
นั้นมีความนาเช่ือถือมากขึ้น โดยผูวิจัยตองรวบรวมทั้งหมดไวในสวนของรายการอางอิงเพ่ือใหผูสนใจที่
จะศึกษาเพิ่มเติมสามารถรูแหลงที่มาส าหรับการสืบคนเพิ่มเติมได

การจัดท ารายการอางอิงใหเรียงล าดับตอจากสวนเนื้อหา มีหนาบอกตอนที่ไมตองพิมพเลข
หน้าแตจัดล าดับหนาตอเนื่อง ใหพิมพค าวา “รายการอางอิง” หรือ “บรรณานุกรม” ใชอักษรตัวหนา 
ขนาด 20” ไวที่กลางหนากระดาษดานบน

94



95



สวนประกอบตอนท้าย

ภาคผนวก เปนการเสนอรายละเอียดบางอยางที่ส าคัญและจ าเปนแตไมสามารถน าไปไวในส
วนเนื้อหาของ  เลมได เพราะจะท าใหเกิดปญหาในการด าเนินเร่ือง เน่ืองจากมีเนื้อหามากเกินไป ดังนั้น
ภาคผนวกจึงอาจเปนเอกสาร ตาราง รูปภาพ จดหมาย วิธีการค านวณ ตัวอยางเคร่ืองมือในการวิจัย
หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยที่ผูอานควรทราบ ในกรณีที่มีสิ่งที่จะน ามาเสนอไวในภาคผนวกจ านวน
มากใหจัดแบงเปนเร่ืองเปนกลุมและล าดับเปน ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค 

การจัดท าภาคผนวกใหเรียงล าดับตอจากรายการอางอิง ใหพิมพค าวา “ภาคผนวก” ไว
กึ่งกลางหนากระดาษ ใชอักษรตัวหนา ขนาด 20” พิมพสวนยอยของภาคผนวกไวกึ่งกลางหนากระดาษ 
ใชอักษรตัวหนา ขนาด 20” พรอมช่ือของภาคผนวกนั้น ๆ อาทิ “ภาคผนวก ก เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย” 
“ภาคผนวก ข รายช่ือสถานีอนามัยในเขตภาคอีสาน”
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รูปแบบการพิมพ์งานวิจัย

1. กระดาษที่ใชพิมพ

ใหใชกระดาษไมมีเสนบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 ความหนา 80 แกรม และพิมพหนาเดียว

ตลอดทั้งเลม

2. การเวนระยะหางจากริมกระดาษ

ใหตั้งคาระยะขอบดานบนและดานซายเปน 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร ดานลางและดาน 
ขวาเปน 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร และตั้งคาหัวกระดาษเปน 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร และทาย 
กระดาษ 0.5 นิว้ หรือ 1.27 เซนติเมตร 
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รูปแบบการพิมพ์งานวิจัย

3. ตัวอักษรที่ใชพิมพ

3.1 การพิมพวิจัยภาษาไทย สามารถใชตัวพิมพคอมพิวเตอร โดยใชแบบอักษร 
Cordia UPC หรือ แบบ Cordia New หรือ TH SarabunPSK หรือ Angsana New โดยจะต
องใชตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม และใชหมึกพิมพสีด าตลอดทั้งเลม
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รูปแบบการพิมพ์งานวิจัย

3.2 ขนาดของอักษรที่ใชพิมพวจิัยภาษาไทย 

- อักษรท่ีเปนเนือ้หาความท่ัวไป ใชขนาด 16” 

- ตัวอักษรค าวา กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่ และช่ือบท 
ตลอดจนรายการอางอิงและภาคผนวก ใชตัวหนา ขนาดอักษร 20” 

- ตัวอักษรที่เปนหัวเร่ืองใชตัวหนา ขนาด 18” 

- หัวขอส าคัญใหใชตัวหนา ขนาด 16” 

- หัวขอยอยใหใชตัวอักษรปกต ิขนาด 16” 
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รูปแบบการพิมพ์งานวิจัย
4. การจัดล าดับหนาและการพิมพเลขหนา

4.1 การพิมพเลขหนา ใหพิมพที่มุมขวาบนของหนากระดาษ ระยะหางจากขอบกระดาษ      
ดานบนและดานขาง 1 นิว้ และจะตองใชรูปแบบอักษรเดียวกับเน้ือหาภายในเลม โดยใชขนาด 16”

4.2 ในการจัดล าดับหนาวิทยานิพนธภาษาไทย ใหเริ่มนับหนา 1 ตั้งแตหนาแรกของบทที่ 1
เปนตนไปจนถึงหนาสุดทายของวิทยานิพนธ สวนประกอบตอนตนกอนบทที่ 1 ใหใชอักษร คือ ก, ข, ค, 
… โดยตัดพยัญชนะท่ีไมนิยมใชออก ไดแก ฃ และ ฅ 

4.3 ในหนาแรกของสารบัญ หนาแรกของแตละบทไมตองใชตัวเลขหรือตัวอักษรก ากับ แตให
นับเปนจ านวนหนา

4.4 หนาที่ตองจัดพิมพขอความแนวนอน ใหใสเลขหนาในต าแหนงเดียวกับหนาอ่ืน ๆ และ
วางขอความหรือหัวตาราง หันไปทางดานซาย หรือหันเขาทางสันปก
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หลักเกณฑการพิมพงานวิจัย

1. การยอหนาใหเวนระยะ 7 ชวงตัวอักษร และเริ่มพมิพชวงตัวอักษรที่ 8 ในยอหนาตอไปใหเวนเขาไปอีก 3 ชวงตัวอักษร 
หากเปนการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร การเคาะระยะ ตัวอักษรจะมคีวามคลาดเคลื่อน จึงใหตั้งแท็บที่ยอหนาแรกยาว 
0.6 นิ้ว และยอหนาตอไปอีกครั้งละ 0.25 นิ้ว กลาวคือ เลขที่ตั้งแท็บ (tab) จะเปนไปตามล าดับดังนี้ 0.6 นิ้ว, 0.85 นิ้ว, 
1.10 นิว้, 1.35 นิว้, ...

2. ส าหรับขอความที่คัดลอกมามคีวามยาวไมเกิน 3 บรรทัด ใหพิมพตอไปในเนื้อหา โดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม และใหใส
เคร่ืองหมายอัญประกาศ (“…”) ก ากับ หากขอความที่คัดลอกมามีความยาวเกินกวา 3 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดใหมโดย
เว้นระยะ 7 ชวงตัวอักษรทุกบรรทัดของขอความ และอางอิงที่มาของขอความนัน้

3. ส าหรับขอความที่คัดลอกมาเปนบางสวนใหใสจุดไขปลา 3 จุดในชวงที่ตองการละขอความไว (…) โดยขอความถัดไป 
ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษรจากจุดไขปลาจุดสุดทาย

4. การเพิ่มเติมขอความของผูเขียนวิทยานิพนธในขอความที่คัดลอกมานั้น ใหใชเคร่ืองหมายวงเล็บเหลี่ยม หรือวงเล็บ
ใหญ [ ] ก ากับ เพื่อใหแตกตางจากวงเล็บ หรือวงเล็บเล็ก ( ) ซึ่งบางครั้งอาจปรากฏในขอความเดิมที่คัดลอกมา
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หลักเกณฑการพิมพงานวิจัย

5. ในการพิมพขอความอางอิงซึ่งไมใชขอความที่คัดลอกมาโดยตรง ใหพิมพตอไปในเนื้อหาโดยไมใสเคร่ืองหมาย
อัญประกาศ (“…”) ก ากับขอความและใหระบุแหลงที่มาของขอความนัน้ ๆ

6. ในกรณีขอความที่อางอิงเปนบทรอยกรองมีความยาวเกิน 2 บรรทัด ใหพิมพขึ้นบรรทัดใหม โดยจัดระยะใหอยูกลาง
หนากระดาษและใหรักษารูปแบบของฉันทลักษณเดิมไว โดยไมตองใสเคร่ืองหมายอัญประกาศ แตหากมีการอางอิง  
บทรอยกรองหลายบท ไมวาจะเปนผูแตงคนเดียวกัน หรือหลายคนก็ตามใหใสเคร่ืองหมายอัญประกาศ (“…”) ก ากับ   
ทุกบท

รายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มอืการท าวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ Website บัณฑติวทิยาลัย
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