เทคนิคการวิจัย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา

คํานํา
ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
กําหนดไววาสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความสําคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการ
พัฒนาความรูแกบุคลากรเกาและใหมในหนวยงานใหมีความรูและมีทักษะในการปฏิบัติงานดานการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองคความรูทั้งที่ฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยูเปนจํานวนมาก
จึงตองมีการจัดการความรูเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู รวมถึงมี
การเขาถึงและการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู(KnowledgeSharing)
ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดรวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการวิจัย วันที่ ๒๒ พฤกษาคม ๒๕๖๐ ณ หอง A
๓๑๗ ชั้น ๓ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ไดทราบ ถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะ
เปน ประโยชนในการพัฒนาทักษะและความรูในการปฏิบัติงาน และสามารถนําองคความรูไปใชประโยชน
ตอไป

สารบัญ
หนา
การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมSPSS (ผศ.ดร.วรสิทธ เจริญพุฒ)……………………………………………….. 1
แนวทางการเขียนโครงรางการวิจยั (ดร.ชมภูนุช หุนนาค)…………………………………………….……….....…22
กรอบแนวคิดในการวิจัย (ดร.สุภาพร เพงพิศ)......................................................................................28
เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง)..............................34
สรุปองคความรู.....................................................................................................................................42

1

องคความรูจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู
: ดานการวิจัย
หัวขอการจัดการความรู : เทคนิคการวิจัย
วันเดือนปทีดําเนินการ : ๒๒ พฤกษาคม ๒๕๖๐
องคความรูของผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ชื่อ – นามสกุล
ผศ.ดร.วรสิทธ เจริญพุฒ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได 09-4440-3447
E-mail Address
worasitc@yahoo.com
หัวขอเรื่องทีจ่ ะแลกเปลี่ยนเรียนรู : การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมSPSS
รายละเอียด/วิธีการที่ไดดําเนินการ :
การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS (Statistics Package for the Social

1. หนาตางของ SPSS

Sciences)

1.1 Data Editor
เปดโปรแกรม Start > program > SPSS > SPSS for window หนาตาง Data Editor ของ SPSS มี2 สวนดังนี้

Data View คือ หน้ าต่างทีจ่ ะทําการ Key ข้ อมูลลงไป
Variable View คือ หน้ าต่างที่ทาํ การกําหนดชื่อ ลักษณะของตัวแปรแต่ละตัว

เมื่อเขามาที่หนาจอ SPSS แลว ใหไปที่ Variable View จะไดดงั รูป
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หนาตาง Variable View เปนหนาตางสําหรับการกําหนดชื่อ และชนิด ลักษณะของตัวแปรแตละตัว โดยแตละ column ใน
หนาตางนี้ จะเปนชื่อและลักษณะตางๆ ของตัวแปรแตละตัว (ตัวแปรแตละตัวจะปรากฏในแตละแถว เชนแถวที่ 1 คือ ชื่อและ
ขอมูลของตัวแปรตัวที่ 1)
1. ‘Name*’ คือ ชื่อของตัวแปรหรือสัญลักษณแทนตัวแปรนั้น ๆ ความยาวไมเกิน 7-10 ตัวอักษร (ขึ้นอยูกับ
version) โดยชื่อนี้จะไปปรากฎเปนชื่อ column ในหนาตาง Data View เชนID SEX AGE EDU SAT
2. ‘Type’ คือ ชนิดของตัวแปร ที่สําคัญ คือ Numeric เปน ขอมูลที่เปนตัวเลข,String เปน ขอมูลที่
เปน ตัวอักษร
3. ‘Width’ คือ ความกวางของตัวแปรหรือจํานวนอักขระหรืออักษรที่ตอ งการใหใสไดใน ‘Values’
4. ‘Decimals’ คือ จํานวนทศนิยม
5. ‘Labels’ คือ คําอธิบายตัวแปรหรือชื่อเต็มของตัวแปรนั้น ๆ จะใชในกรณีที่ผูวิจยั กําหนดชื่อตัวแปรใน column
‘Name’ เปนอักษรยอแลวตองการอธิบายหรือขยายความไวเชนName ระบุเปน ‘ID’ ใน Labels จะระบุเปน
‘ลําดับที่’ หรือ Name ระบุเปน ‘Salary’ ใน Labels จะระบุเปน ‘รายไดตอ เดือน’ เปนตน
6. ‘Values*’ คือ เปนการกําหนดคาใหกับตัวแปร เชนตัวแปร ‘เพศ’ กําหนดให ‘เพศชาย’ มีคาเทากับ 1 และ ‘เพศ
หญิง’ มีคาเทากับ 2 เปนตน โดย คาของตัวแปร เชน1 นั้นจะใสในชองValue สวนชื่อของคาตัวแปรนั้น เชนเพศ
ชาย จะใสในชองValue Label
7. ‘Missing’ คือ คาของขอมูลที่แสดงวาผูต อบแบบสอบถามไมไดตอบในขอคําถาม ขอนัน้
เชนตัวแปร ‘เพศ’
กําหนดคา missing = ‘9’ นั่นคือ ถามีผูทไี่ มระบุเพศในแบบสอบถาม จะ key ขอมูลเปน ‘9’ โดยทั่วไปจะ
กําหนดคา missing ใหไมซ้ํากับคาของตัวแปร ‘Values’
8. ‘Column’ เปนการกําหนดความกวาง ของ Column ซึ่งสวนใหญจะกําหนดใหกวางกวาความกวางของตัวแปร
9. ‘Align’ เปนตัวกําหนดลักษณะการวางขอมูลวาจะใหอยูชิดซายกลาง ขวา
10. ‘Measure’ เปนตัวที่จะบงบอกวาขอมูลนั้นเปนขอมูลแบบใด Scale, Ordinal หรือ Nominal
* ขอมูลที่จําเปนตองระบุทุกครั้งในการสรางแฟมขอมูล
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ตัวอยางการกําหนดลักษณะตัวแปรในหนาตาง Variable view

Data view
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1.2 Output
เปนหนาตางแสดง ผลลัพธการประมวลผล

2. การลงรหัสในแฟมขอมูล
การ key ขอมูลจะใชหนาตาง Data view เปนหลัก
ขอมูลในแตละแถว หมายถึง ขอมูล 1 ชุด เชนแถวที่ 1,2,3,…n เปนขอมูลของผูต อบคนที่ 1,2,3,…n ตามลําดับ
ขอมูลในแตละ column หมายถึง ขอมูลของตัวแปรแตละตัว หรือ ขอคําถามแตละขอ
วิธีการ key ใหใสรหัสตามคาที่เรากําหนดไวเชนตัวแปร ‘เพศ’
1 = เพศชาย, 2 = เพศหญิง และ 9 =ไม
ตอบ ดังนั้นเวลา Key ขอมูลเพศ ก็จะ Key หมายเลข 1 หรือ 2 หรือ 9 เทานั้น
ในกรณีของ salary ใหใสตัวเลขตามที่ผตู อบแบบสอบถามระบุไดเลย ดังตัวอยาง
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3. การเปลี่ยนแปลง หรือปรับแกขอ มูล
3.1 การเปลีย่ นคาตัวแปร (RECODE)
การเปลี่ยนคาของขอมูลสําหรับตัวแปรใดๆ โดยอาจจะเปนการเปลี่ยนคาใดๆ คาหนึง่ เปนคาใหม หรือ
เปลี่ยนจากคาที่ตอ เนือ่ งกันเปนคาเดียว สามารถทําได 2 ลักษณะ คือ
1) การเปลี่ยนคาในตัวแปรเดิม (Transform>Recode>Into Same Variables…)
2) การเปลีย่ นคาและสรางเปนตัวแปรใหม(Transform>Recode>Into Different Variables…)

1) การเปลีย่ นคาในตัวแปรเดิม (Transform>Recode>Into
Same Variables…)

1

2

1. เลือก ตัวแปร ที่ตองการเปลี่ยนคาจากชองหมายเลข ‘1’ มาที่ชอง‘2’ หรือ Numeric Variable:
2. เลือกคําสั่ง Old and New Values… จะปรากฏดังรูปขวามือ (ภาพประกอบ)
3. กําหนดคาที่ตองการเปลีย่ นในสวนOld Value และกําหนดคาใหมที่ตองการแทนคาเดิมในสวนNew Value
หลังจากนั้นเลือก Add จะปรากฎคาที่เปลีย่ นในชองOld => New
4. เลือกปุม Continue จะกลับมาแสดงหนาจอ Recode into Same Variables (หนาจอซายมือ) ถาตองการเปลีย่ น คา
ของขอมูลบางชุดใหกด If… เพื่อกําหนดเงื่อนไขในการเลือกชุดขอมูลทีจ่ ะนํามาเปลีย่ นคา
5. เลือก OK คาของตัวแปรที่ถูกเลือกจะเปลีย่ นเปนคาใหมทันที

6

Variables…)

2) การเปลีย่ นคาและสรางเปนตัวแปรใหม(Transform>Recode>Into Different

1. เลือกตัวแปรทีต่ องการเปลี่ยนคาจากกลองซายมือ มาไวที่ชอง Numeric Variable => Output
2. ตั้งชื่อตัวแปรใหมที่ชอง Output Variable ที่ชองName: หลังจากนั้นเลือกปุม Old and New Values…
โดยให ดําเนินการเชน เดียวกับการเปลี่ยนคาในตัวแปรเดิม (Into Same Variable)
3.2 การสรางตัวแปรใหมจากการคํานวณและเงื่อนไข (Compute) เปนการ
มีขั้นตอนดังนี้ 1.
สรางตัวแปรใหมดว นการคํานวณทางคณิตศาสตร
เลือก Transform > Compute… จะปรากฏหนาจอดังนี้

2. สรางชื่อตัวแปรใหมในกลองTarget Variable และกําหนดการคํานวณในกลอง Numeric Expression
เชนa1+a2+a3
3. คลิกที่ปมุ Continue และ OK ตามลําดับ
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4. การเลือกวิเคราะหบางกลุม ขอมูล
4.1 การวิเคราะหแยกตามคาของตัวแปร (Split – File Processing)
ใชเมื่อตองการแยกวิเคราะหขอมูลเปนกลุม ๆ ตามคาของตัวแปรใด ตัวแปรหนึ่ง หรือมากกวา 1 ตัวแปร เชน
ตองการแยกวิเคราะห “ระดับความพึงพอใจ” ตามกลุม “เพศ” “อาชีพ” หรือ “ระดับการศึกษา” เปนตน
คําสั่ง Data > Split File…

•

Analyze all cases, do not create groups วิเคราะหขอมูลทุก case
Compare groups ใชเมื่อตองการใหวิเคราะห ขอมูลแยกเปนกลุม ๆ ตามตัวแปรเชนวิเคราะหคา เฉลีย่ แยกตาม
เพศ แยกตามอายุ (ตองเปนตัวแปรในระดับ nominal scale)
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Organize output by groups ใหผลการวิเคราะหเหมือน Compare groups แตแยกตารางตามกลุม
ตัวอยาง output กรณีเลือก Compare groups

4.2 การวิเคราะหเฉพาะบางสวนของขอมูล (Select cases)
ใชเมื่อตองการวิเคราะหเพียงบางสวนของขอมูล เชนหา “รายไดเฉลี่ย” เฉพาะของ “เพศชาย” หรือเฉพาะของ
“ผูที่มีอายุ 30 ปขึ้นไป” เปนตน
คําสั่ง Data > Select Cases…

9

• All case เลือกทุก case
If condition is satisfied กําหนดเงื่อนไขใหวิเคราะหขอมูลเฉพาะบางกลุม เชน ตองการวิเคราะหเฉพาะเพศชาย,
มีอายุ 30 ปขึ้นไป
Random sample of cases ตองการเลือกตัวอยาง case แบบสุมจากจํานวนทั้งหมด โดยระบุเปนเปอรเซ็นต
Based on time or case range ตองการวิเคราะหเฉพาะบาง case ที่กําหนด เชนวิเคราะหเฉพาะ caseที่ 1-30
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ตัวอยาง ผลของคําสั่งที่ใหวิเคราะหเฉพาะเพศชาย, มีอายุ 30 ปขึ้นไป

5. การประมวลผลสถิติเชิงพรรณนา ใน SPSS

กรณีขอมูล nominal และ ordinal
SPSS: Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies…
เลือกที่ Statistics… จะมีคา สถิตพิ ื้นฐานใหเลือกดังนี้

11

Statistics
Household
income
in
thousands
N
Median
Mode
Range
Minimum
Maximum
Percentiles

Years
at
current
address

6400

Valid
Missing

6400
0

0

45.0000
25.00
1107.00
9.00
1116.00
28.0000
45.0000
79.0000

25
50
75

9.00
0
56
0
56
3.00
9.00
17.00

กรณีขอมูล interval และ ratio
1. SPSS: Analyze > Descriptive Statistics > Descriptive…

Descriptive Statistics
N
Job satisfaction Valid N
(listwise)

Minimum
6400
6400

Maximum
1

Mean
5

3.06

Std. Deviation
1.369
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2. SPSS: Analyze > Compare means > Means…

เลือกที่ Options… ผูวิจัยสามารถเลือกสถิติทตี่ องการใหประมวลผลได

Report
Job satisfaction
Years with current employer
Less than 5
5 to 15
More than 15
Total

Mean
2.22
3.20
3.90

N
2216
2364
1820

Std. Deviation
1.209
1.240
1.107

3.06

6400

1.369
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6. วิธีการตรวจสอบการแจกแจงของขอมูล

ไดแกตาราง กราฟ และ สถิตทิ ดสอบ

1) ตาราง

ในการนําเสนอการแจกแจงขอมูลดวยความถี่ รูปรอยละ สามารถใชนําเสนอไดในรูปแบบดังนี้
ตารางทางเดียว
SPSS: Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies…
Job satisfaction

Frequency
Valid

Missing

Cumulative
Percent

Highly dissatisfied
Somewhat dissatisfied

1064
1210

16.6
18.9

17.3
19.7

17.3
37.0

Neutral

1343

21.0

21.8

58.8

Somewhat satisfied

1354

21.2

22.0

Highly satisfied

1180

18.4

19.2

Total

6151

96.1

System

Total

Valid
Percent

Percent

249
6400

ตารางหลายทาง

3.9
100.0

SPSS: Analyze > Descriptive Statistics > Crosstabs…

ตาราง 3 ทางใหเลือกตัวแปรเพิม่ ลงในชองLayer
กรณีที่ตองการใหคํานวณรอยละ ใหเลือกที่ Percentages

100.0

80.8
100.0

14

Level of education * Job satisfaction * Retired Crosstabulation
Job satisfaction
Somewhat
dissatisfied

Highly
dissatisfied

Retired
No

Level of
education

Did not complete
high school

163
15.0%
296
27.3%

227
18.7%
362
29.9%

270
20.3%
402
30.3%

345
25.9%
399
30.0%

292
25.6%
376
33.0%

1297
21.3%
1835
30.1%

Some college

Count
% within Job satisfaction

273
25.2%

253
20.9%

302
22.8%

260
19.5%

220
19.3%

1308
21.5%

College degree

Count
% within Job satisfaction

273
25.2%

303
25.0%

275
20.7%

262
19.7%

192
16.9%

1305
21.4%

Post-undergraduate
degree

Count
% within Job satisfaction

80
7.4%

66
5.5%

78
5.9%

64
4.8%

59
5.2%

347
5.7%

Total
Level of
education

Total

Total

Count
% within Job satisfaction
Count
% within Job satisfaction

High school degree

Yes

Highly
satisfied

Somewhat
satisfied

Neutral

Count
% within Job satisfaction

1085
100.0%

1211
100.0%

1327
100.0%

1330
100.0%

1139
100.0%

6092
100.0%

Did not complete
high school

Count
% within Job satisfaction

4
16.7%

21
36.8%

21
31.8%

16
21.1%

31
36.5%

93
30.2%

High school degree

Count
% within Job satisfaction

8
33.3%

13
22.8%

24
36.4%

29
38.2%

27
31.8%

101
32.8%

Some college

Count
% within Job satisfaction

3
12.5%

9
15.8%

10
15.2%

13
17.1%

17
20.0%

52
16.9%

College degree

Count
% within Job satisfaction

7
29.2%

12
21.1%

8
12.1%

13
17.1%

10
11.8%

50
16.2%

Post-undergraduate
degree

Count
% within Job satisfaction

2
8.3%

2
3.5%

3
4.5%

5
6.6%

0
.0%

12
3.9%

Count
% within Job satisfaction

24
100.0%

57
100.0%

66
100.0%

76
100.0%

85
100.0%

308
100.0%

ตารางสําหรับขอมูลที่ตอบไดมากกวา 1 ขอ
ใชในกรณีทเี่ ปนคําถามที่ผตู อบสามารถตอบไดหลายคําตอบ
ตัวอยาง ปจจุบันทานมีอุปกรณไฟฟาอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
โทรทัศน์
เครื่ องเล่น CD PDA
คอมพิวเตอร์
เครื่ อง FAX
ขั้นที่ 1 การสราง set ตัวแปร (Define Multiple Response Sets)
ทําไดโดยการรวมคําตอบของคําถามเดียวกันใหอยูใน set เดียวกันโดย 1 set คือ 1 คําถามSPSS:
> Multiple Response > Define Sets…

-

เลือกตัวแปรในชุดคําถามเดียวกัน ใสใน Variables in Sets
ในสวนVariables Are Coded As เลือก Dichotomies แลวใสคา Coded value เปน 1
ตั้งชื่อตัวแปรของกลุมคําตอบนี้ใน Name: (ตัวอยางคือ own)
และอธิบายชื่อตัวแปรใน Label:
(ตัวอยาง เครือ่ งใชไฟฟา)
คลิก จะปรากฏชื่อ set เปน $own ใน Multi Response Setsคลิก Close

Analysis
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ขั้นที่ 2 การวิเคราะหตัวแปรใน set ตัวแปร
1. Frequencies เปนการแสดงจํานวนและรอยละของแตละคําตอบ
2. Crosstabs เปนการแสดงจํานวนและรอยละในรูปตารางแบบ 2 ทางขึ้นไป
1. Frequencies

-

เปนการแสดงจํานวนและรอยละของแตละคําตอบ

SPSS: Analysis > Multiple Response > Frequencies…

เลือกตัวแปรใน Mult Response Sets ลงใน Table(s) for:
Missing Values เลือก Exclude cases list wise within dichotomies
เลือก OK
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3

4

1

2
หมายเลข 1 คือ จํานวนการตอบ (17863 คําตอบ)
หมายเลข 2 คือ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (6377 คน)
หมายเลข 3 คือ รอยละของการตอบ โดยคิดจากจํานวนการตอบ 17863 คําตอบ
หมายเลข 4 คือ รอยละของผูต อบ โดยคิดจากจํานวนผูต อบ 6377 คน

2. Crosstabs เปนการแสดงจํานวนและรอยละในรูปตารางแบบ 2 ทางขึ้นไป

SPSS: Analysis > Multiple Response > Crosstabs…

ตัวอยาง ตองการหาจํานวนการครอบครองเครือ่ งใชไฟฟาแยกตามระดับการศึกษา(ตาราง 2 ทาง)

-

เลือกตัวแปรทีต่ ั้งไว ($own) และตัวแปรระดับการศึกษา(ed) ลงใน row และ column
เลือก Define Ranges… จะปรากฏ หนาตางของ Multiple Response Crosstabs: Define Variable
Ranges ใหกําหนดคารหัสต่าํ สุด (1) และสูงสุด (4) ของตัวแปร ed
Options…
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สามารถเลือกการคํานวณรอยละไดใน Cell Percentages
Percentages Based on เปนการเลือกวาจะคํานวณรอยละจากจํานวน case (จํานวนผูต อบ) หรือจํานวน response (จํานวนการตอบ)
Missing Values เลือก Exclude cases listwise within dichotomies

2.ผูวิจัยสามารถเลือกชนิดของกราฟเพื่อแสดงขอมูลไดหลากหลายทั้ง กราฟแทง กราฟเสน แผนภูมวิ งกลม ฯลฯ โดย
ในโปรแกรม SPSS สามารถเลือกใชคําสั่ง Graphs Histogram แกนนอนแสดงคาตัวแปร (ขอมูล) โดยแบงคาขอมูลออกเปนชวงๆ
หรืออาจจะเลือกให
แตละชวงจะมีขอ มูลเทากัน สวนแกน ตั้งแสดงจํานวน case หรือความถี่ ที่มีคาในแตละชวงของแตละชวง
แกนตั้งแสดงรอยละก็ได
คําสั่ง SPSS:
1. Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies…
เลือกที่คําสั่ง Charts…

2. Analyze > Descriptive Statistics > Explore…
เลือกคําสั่ง Plots…
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3. Graphs > Histogram…

Histogram
1600

1400
1200
1000
800
600

Frequency

400
Std. Dev = 1.37
200

Mean = 3.1
N = 6400.00

0
1.0

Job satisfaction

2.0

3.0

4.0

5.0
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 Boxplt เปนเทคนิคที่มคี วามละเอียดเกีย่ วกับการแจกแจงขอมูล มีการ plot คา มัธยฐานเปอรเซ็นตไทลที่ 25,75 และ
แสดงคาที่ผดิ ปกติ นั่นคือคาที่สูงมากหรือต่ํามาก(outlier)จากคากลาง การ
สราง Boxplot จะใหคา สถิติ 5 คา ดวยกันคือ
1. คาต่ําสุดของขอมูลที่ยังไมต่ําผิดปกติ: คาไมเกิน Q1-1.5IQR

2.
3.
4.
5.

คาต่าํ สุด: ควอไทลท1ี่ (Q1) = เปอรเซ็นไทลที่ 25 ของขอมูล
คากลาง: ควอไทลที่ 2 (Q2) = เปอรเซ็นไทลที่ 50 = คามัธยฐาน
คาสูงสุด: ควอไทลที่ 3 (Q3) = เปอรเซ็นไทลที่ 75 ของขอมูล

คาสูงสุดของขอมูลที่ยังไมสูงผิดปกติ: คาไมเกิน Q1+1.5IQR
ความกวาง box = Q3 - Q1 เรียกวา interquartile range(IQR) นั่นคือ 50%ของขอมูลอยูใน
box box plot จะแสดงคาผิดปกติ 2 ลักษณะ
1. คา extreme เปนคาของขอมูลทีม่ ีคามากกวา 3 เทา ของความกวางของ box
(ขอมูลที่มีคา มากกวา Q3+3(IQR) หรือ นอยกวาQ3-3(IQR)
2. คา outliner เปนคาของขอมูลที่อยูระหวาง 1.5 ถึง 3 เทาของความกวาง box (อยู
ระหวาง Q3+1.5IQR ถึง Q3+3IQR และ อยูระหวาง Q3 -1.5IQR ถึง Q3-3IQR)

*

ค่าทีม่ ากกว่าQ3 + 3(IQR)
outliner: ค่าทีอ่ ยูร่ ะหว่างQ3+1.5(IQR) ถึง Q3 + 3(IQR)
ค่าสูงสุด: ควอไทล์ที่ 3(Q3) = เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 75 ของข้ อมูล (4)

IQR

ค่ากลาง: ควอไทล์ที่ 2 (Q2) = เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 50 = ค่ามัธยฐาน (3)
ค่าตํา่ สุด: ควอไทล์ที่ 1(Q1) = เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ของข้ อมูล (2)

*

outliner: ค่าทีอ่ ยูร่ ะหว่างQ3 -1.5(IQR) ถึง Q3 - 3(IQR)
ค่าที่น้อยกว่า Q3 - 3(IQR)

การวัดคากลางของขอมูล จะพิจารณาจากคามัธยฐานถาคามัธยฐานอยูตรงกลางของ box แสดงวาการแจกแจงของขอมูล มี
การแจกแจงแบบปกติ
การวัดการกระจายของขอมูล จะพิจารณาจากความกวางของ box
- ถาความกวางของ box มาก แสดงวาขอมูลมีการกระจายมาก
- ถาความกวางของ box นอยแสดงวาขอมูลมีการกระจายนอย
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คําสั่ง SPSS:
1. Analyze > Descriptive Statistics > Explore…

Dependent List: ตัวแปรที่ตอ งการตรวจสอบและตองเปนตัวแปรเชิงปริมาณ(interval/ratio) Factor List : เปนตัวแปรทีใ่ ช
ในการแบงกลุม ขอมูล (nominal) เชนเพศ ระดับการศึกษาอาชีพ

2. Graphs > Boxplot…
เลือกกราฟแบบ simple และ define….
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6

5

4

3

Job satisfaction

2

1

0

3. สถิติทดสอบการแจกแจงขอมูล
เปนการทดสอบการแจกแจงของขอมูลวาเปนการแจกแจงแบบปกติหรือใกลเคียงหรือไม ดวยสูตรของ
Kolmogorov
– Smirnov และ Shapiro – Wilk
ถาผลการทดสอบไมมีนัยสําคัญ (คา sig. < .05)แสดงวา ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือใกลเคียง
คําสั่ง SPSS:
Analyze > Descriptive Statistics > Explore…
ที่คําสั่ง Plots เลือก Normality plots with tests
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องคความรูจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู
: ดานการวิจัย
หัวขอการจัดการความรู : เทคนิคการวิจัย
วันเดือนปทีดําเนินการ : ๒๒ พฤกษาคม ๒๕๖๐
องคความรูของผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ชื่อ – นามสกุล
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เบอรโทรศัพทที่ติดตอได
08-6995-5261
E-mail Address
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หัวขอ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู : CONTEXT/C
แนวทางการเขียนโครงรางการวิจยั
รายละเอียด/วิธีการที่ทําไดทําการ : ACTION/A
โครงรางการวิจัย ควรมีองคประกอบสําคัญดังนี้
1. ชื่อเรื่อง
2. ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
4. คําถามของการวิจัย
5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
6. สมมติฐาน* และกรอบแนวความคิดในการวิจัย*
7. ขอบเขตของการวิจัย
8. การใหคํานิยามเชิงปฏิบัติที่จะใชในการวิจัย*
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
10. ระเบียบวิธีวิจัย
11. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
12. งบประมาณคาใชจายในการวิจัย
13. บรรณานุกรม
14. ภาคผนวก
15. ประวัติของผูดําเนินการวิจัย
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1. ชื่อเรื่อง (the title)
ชื่อเรื่องควรมีความหมายสั้น กะทัดรัดและชัดเจน เพื่อระบุถึงเรื่องที่จะทําการศึกษาวิจัย วาทําอะไร
กับใคร ที่ไหน อยางไร เมื่อใด หรือตองการผลอะไร ยกตัวอยางเชน “ประสิทธิผลของการใชวัคซีนปองกัน
โรคหัดเยอรมันกับทหารในศูนยฝกทหารใหม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2547” ในกรณีที่จําเปนตองใชชื่อที่
ยาวมากๆ อาจแบงชื่อเรื่องออกเปน 2 ตอน โดยใหชื่อในตอนแรกมีน้ําหนักความสําคัญมากกวา และตอนที่
สองเปนเพียงสวนประกอบหรือสวนขยาย เชน “โรคติดตอทางเพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัย เพื่อ
ปองกันโรคของนักเรียนชาย : การเปรียบเทียบระหวางนักเรียนอาชีวศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานคร 2547”
นอกจากนี้ ควรคํานึงดวยวาชื่อเรื่องกับเนื้อหาของเรื่องที่ตองการศึกษาควรมีความสอดคลองกันการ
เลือกเรื่องในการทําวิจัยเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ ที่ตองพิจารณารายละเอียดตางๆ หลายประเด็น โดยเฉพาะ
ประโยชนที่จะไดรับจากผลของการวิจัย
2. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (background and rationale)
อาจเรียกตางๆกัน เชน หลักการและเหตุผล ภูมิหลังของปญหา ความจําเปนที่จะทําการวิจัย หรือ
ความสําคัญของโครงการวิจัย ฯลฯ ไมวาจะเรียกอยางไร ตองระบุวาปญหาการวิจัยคืออะไร มีความเปนมา
หรือภูมิหลังอยางไร มีความสําคัญ รวมทั้งความจําเปน คุณคา และประโยชน ที่จะไดจากผลการวิจัยใน
เรื่องนี้ โดยผูวิจัยควรเริ่มจากการเขียนปูพื้นโดยมองปญหาและวิเคราะหปญหาอยางกวางๆ กอนวาสภาพ
ทั่วๆไปของปญหาเปนอยางไร และภายในสภาพที่กลาวถึง มีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง ประเด็นปญหาที่
ผูวิจัยหยิบยกมาศึกษาคืออะไร ระบุวามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาแลวหรือยัง ที่ใดบาง และการศึกษาที่
เสนอนี้จะชวยเพิ่มคุณคา ตองานดานนี้ ไดอยางไร
3. วัตถุประสงคของการวิจัย (objectives)
เปนการกําหนดวาตองการศึกษาในประเด็นใดบาง ในเรื่องที่จะทําวิจัย ตองชัดเจน และเฉพาะเจาะจง
ไมคลุมเครือ โดยบงชี้ถึง สิ่งที่จะทํา ทั้งขอบเขต และคําตอบที่คาดวาจะไดรับ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
การตั้งวัตถุประสงค ตองใหสมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และเวลาที่จะใช จําแนกไดเปน 2 ชนิด
คือ

24

3.1 วัตถุประสงคทั่วไป (General Objective) กลาวถึงสิ่งที่ คาดหวัง (implication) หรือสิ่งที่
คาดวาจะเกิดขึ้น จากการวิจัยนี้ เปนการแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับจุดมุงหมาย ในระดับกวาง จึงควร
ครอบคลุมงานวิจัยที่จะทําทั้งหมด
3.2 วัตถุประสงคเฉพาะ (Specific Objective) จะพรรณนาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง ในงานวิจัยนี้
โดยอธิบายรายละเอียดวา จะทําอะไร โดยใคร ทํามากนอยเพียงใด ที่ไหน เมื่อไร และเพื่ออะไร โดยการเรียง
หัวขอ ควรเรียงตามลําดับความสําคัญ กอน หลัง
4. คําถามของการวิจัย (research question)
เปนสิ่งสําคัญที่ผูวิจัยตองกําหนดขึ้น (problem identification) และใหนิยามปญหานั้น อยางชัดเจน
เพราะปญหาที่ชัดเจน จะชวยใหผูวิจัย กําหนดวัตถุประสงค ตั้งสมมติฐาน ใหนิยามตัวแปรที่สําคัญ ๆ
ตลอดจน การวัดตัวแปรเหลานั้นได ถาผูวิจัย ตั้งคําถามที่ไมชัดเจน สะทอนใหเห็นวา แมแตตัวก็ยังไมแนใจ
วาจะศึกษาอะไร ทําใหการวางแผนในขั้นตอไป เกิดความสับสนได
คําถามของการวิจัยตองเหมาะสม (relevant) หรือสัมพันธ กับเรื่องที่จะศึกษา โดยควรมีคําถาม ที่
สําคัญที่สุด ซึ่งผูวิจัย ตองการคําตอบ มากที่สุด เพื่อคําถามเดียว เรียกวา คําถามหลัก (primary research
question) ซึ่งคําถามหลักนี้ จะนํามาใชเปนขอมูล ในการคํานวณ ขนาดของตัวอยาง (sample size) แต
ผูวิจัย อาจกําหนดใหมี คําถามรอง (secondary research question) อีกจํานวนหนึ่งก็ได ซึ่งคําถามรองนี้
เปนคําถาม ที่เราตองการคําตอบ เชนเดียวกัน แตมีความสําคัญรองลงมา โดยผูวิจัย ตองระลึกวา ผลของการ
วิจัย อาจไมสามารถ ตอบคําถามรองนี้ได ทั้งนี้เพราะ การคํานวณขนาดตัวอยาง ไมไดคํานวณเพื่อตอบคําถาม
รองเหลานี้
5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (review of related literatures)
อาจเรียกวา การทบทวนวรรณกรรม สวนนี้เปนการเขียนถึงสิ่งที่ผูวิจัยไดมาจากการศึกษาคนควา
เอกสารตางๆ ทั้งทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก ทฤษฎี หลักการ ขอเท็จจริงตางๆ แนวความคิดของ
ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาของผูวิจัย รวมทั้งมองเห็นแนวทางในการ
ดําเนินการศึกษารวมไปกับผูวิจัยดวย โดยจัดลําดับหัวขอหรือเนื้อเรื่องที่เขียนตามตัวแปรที่ศึกษา และในแต
ละหัวขอเนื้อเรื่องก็จัดเรียงตามลําดับเวลาดวย เพื่อใหผูอานไดเห็นพัฒนาการตางๆ ที่เกี่ยวกับปญหา
นอกจากนี้ผูวิจัยควรจะตองมีการสรุปไวดวย เพื่อใหผูอานไดเห็นความสัมพันธทั้งสวนที่สอดคลองกัน ขัดแยง
กัน และสวนที่ยังไมไดศึกษาทั้งในแงประเด็น เวลา สถานที่ วิธีการศึกษาฯลฯ การเขียนสวนนี้ทําใหเกิด
ประโยชนตอการตั้งสมมติฐานดวย
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หลังจากที่ผูวิจัยไดเขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมแลว ควรมีการประเมินงานเขียนเรียบเรียงนั้น
อีกครั้งหนึ่ง วามีความสมบูรณทั้งเนื้อหา ภาษา และความตอเนื่องมากนอยแคไหน สําหรับการประเมินการ
เขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรม Polit & Hungler (1983, อางใน ธวัชชัย วรพงศธร, 2538 ) ไดให
ขอเสนอแนะที่สําคัญไว
6. สมมติฐาน (Hypothesis) และกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework)
การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนหรือการทายคําตอบอยางมีเหตุผล มักเขียนในลักษณะ การแสดง
ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน(independent variables) และตัวแปรตาม
(dependent variable) เชน การติดเฮโรอีนชนิดฉีด เปนปจจัยเสี่ยงของโรคเอดส สมมติฐานทําหนาที่
เสมือนเปนทิศทาง และแนวทาง ในการวิจัย จะชวยเสนอแนะ แนวทางในการ เก็บรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูลตอไป สมมติฐานตองตอบวัตถูประสงคของการวิจัยไดครบถวนและทดสอบและวัดได
นอกจากนี้ ผูวิจัยควรนําเอาสมมติฐานตางๆ ที่เขียนไวมารวมกันใหเปนระบบและมีความเชื่อมโยงกันใน
ลักษณะที่เปนกรอบแนวความคิดของการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง เชน จะศึกษาถึง พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บปวย
ของคนงาน อาจตองแสดง (นิยมทําเปนแผนภูมิ) ถึงที่มาหรือปจจัยที่เปนตัวกําหนดในพฤติกรรมดังกลาว
หรือในทางกลับกัน ผูวิจัยอาจกําหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัย ซึ่งระบุวาการวิจัยนี้มีตัวแปรอะไรบาง
และตัวแปรเหลานี้มีความสัมพันธกันอยางไรกอน แลวจึงเขียนสมมติฐานที่ระบุถึงความสัมพันธระหวางตัว
แปรในลักษณะที่เปนขอๆ ในภายหลัง
7. ขอบเขตของการวิจัย
เปนการระบุใหทราบวาการวิจัยที่จะศึกษามีขอบขายกวางขวางเพียงใด เนื่องจากผูวิจัยไมสามารถ
ทําการศึกษาไดครบถวนทุกแงทุกมุมของปญหานั้น จึงตองกําหนดขอบเขตของการศึกษาใหแนนอน วาจะ
ครอบคลุมอะไรบาง ซึ่งอาจทําไดโดยการกําหนดขอบเขตของเรื่องใหแคบลงเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งของ
สาขาวิชา หรือกําหนดกลุมประชากร สถานที่วิจัย หรือระยะเวลา
8. การใหคํานิยามเชิงปฏิบัติที่จะใชในการวิจัย (operational definition)
ในการวิจัย อาจมี ตัวแปร (variables) หรือคํา (terms) ศัพทเฉพาะตาง ๆ ที่จําเปนตองใหคําจํากัด
ความอยางชัดเจน ในรูปที่สามารถสังเกต (observation) หรือวัด (measurement) ได ไมเชนนั้นแลว อาจมี
การแปลความหมายไปไดหลายทาง ตัวอยางเชน คําวา คุณภาพชีวิต, ตัวแปรที่เกี่ยวกับความรู ทัศนคติ ,
ความพึงพอใจ, ความปวด เปนตน
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9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย(expected benefits and application)
อธิบายถึงประโยชนที่จะนําไปใชไดจริง ในดานวิชาการ เชน จะเปนการคนพบทฤษฎีใหมซึ่งสนับสนุน
หรือ คัดคานทฤษฎีเดิม และประโยชนในเชิงประยุกต เชน นําไปวางแผนและกําหนดนโยบายตางๆ หรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางพัฒนาใหดีขึ้น เปนตน โดยครอบคลุมทั้ง ผลในระยะสั้น และระยะ
ยาว ทั้งผลทางตรง และทางออม และควรระบุในรายละเอียดวา ผลดังกลาว จะตกกับใคร เปนสําคัญ
ยกตัวอยาง เชน โครงการวิจัยเรื่อง การฝกอบรมอาสาสมัคร ระดับหมูบาน ผลในระยะสั้น ก็อาจจะไดแก
จํานวนอาสาสมัครผานการอบรมในโครงนี้ สวนผลกระทบ (impact) โดยตรง ในระยะยาว ก็อาจจะเปน
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้น ที่ดีขึ้น สวนผลทางออม อาจจะไดแก การกระตุนใหประชาชน ในชุมชนนั้น
มีสวนรวม ในการพัฒนาหมูบาน ของตนเอง
10. ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology)
เปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยวาแตละขั้นตอนจําทําอยางไร โดยทั่วไป
เปนการใหรายละเอียดในเรื่องตอไปนี้ คือ
10.1 วิธีวิจัย จะเลือกใชวิธีวิจัยแบบใด เชน จะใชการวิจัยเอกสาร การวิจัยแบบทดลอง การวิจัยเชิง
สํารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือจะใชหลายๆ วิธีรวมกัน ซึ่งก็ตองระบุใหชัดเจนวาจะใชวิธีอะไรบาง
10.2 แหลงขอมูล จะเก็บขอมูลจากแหลงใดบาง เชน จะเก็บขอมูลทุติยภูมิ จากทะเบียนราษฎร สมุด
สถิติรายป สํามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือจะเปนขอมูลปฐมภูมิ จากการสํารวจ การสนทนากลุม การ
สังเกต การสัมภาษณระดับลึก ฯลฯ เปนตน
10.3 ประชากรที่จะศึกษา ระบุใหชัดเจนวาใครคือประชากรที่ตองการศึกษา และกําหนดคุณลักษณะ
ของประชากรที่จะศึกษาใหชัดเจน เชน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยูอาศัย บางครั้งประชากร
ที่ตองการศึกษาอาจไมใชปจเจกบุคคลก็ได เชน อาจเปนครัวเรือน หมูบาน อําเภอ จังหวัด ฯลฯ ก็ได
10.4 วิธีการสุมตัวอยาง ควรอธิบายวาจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบใด ขนาดตัวอยางมีจํานวนเทาใด จะ
เก็บขอมูลจากที่ไหน และจะเขาถึงกลุมตัวอยางไดอยางไร
10.5 วิธีการเก็บขอมูล ระบุวาจะใชวิธีการเก็บขอมูลอยางไร มีการใชเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือ
อยางไร เชน จะใชวิธีการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย การสัมภาษณแบบมีแบบสอบถาม การสังเกต
10.6 การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ระบุการประมวลผลขอมูลจะทําอยางไร จะใช

27

เครื่องมืออะไรในการประมวลผลขอมูล และในการวิเคราะหขอมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะทําอยางไร
จะใชสถิติอะไรบางในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหสามารถตอบคําถามของการวิจัยที่ตองการได
11. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ผูวิจัยตองระบุถึงระยะเวลาที่จะใชในการดําเนินงานวิจัยทั้งหมดวาจะใชเวลานานเทาใด และตองระบุ
ระยะเวลาที่ใชสําหรับแตละขั้นตอนของการวิจัย วิธีการเขียนรายละเอียดของหัวขอนี้อาจทําได 2 แบบ
ตามที่แสดงไวในตัวอยางตอไปนี้ (การวิจัยใชเวลาดําเนินการ 12 เดือน)
12. งบประมาณ (budget)
การกําหนดงบประมาณคาใชจายเพื่อการวิจัย ควรบางเปนหมวดๆ วาแตละหมวดจะใชงบประมาณ
เทาใด การแบงหมวดคาใชจายทําไดหลายวิธี ตัวอยางหนึ่งของการแบงหมวด
13. เอกสารอางอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography)
ตอนสุดทายของโครงรางการวิจัย จะตองมี เอกสารอางอิง หรือรายการอางอิง อันไดแก รายชื่อหนังสือ
สิ่งพิมพอื่น ๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการ ที่ไดขอมูลมา เพื่อประกอบ การเอกสารวิจัยเรื่องนั้น ๆ รายการ
อางอิง จะอยูตอจากสวนเนื้อเรื่อง และกอนภาคผนวก โดยรูปแบบที่ใชควรเปนไปตามสากลนิยม เชน
Vancouver Style หรือ APA(American Psychological Association) style
14. ภาคผนวก (appendix)
สิ่งที่นิยมเอาไวที่ภาคผนวก เชน แบบสอบถาม แบบฟอรมในการเก็บหรือบันทึกขอมูล เมื่อภาคผนวก มี
หลายภาค ใหใชเปน ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ แตละภาคผนวก ใหขึ้นหนาใหม
15. ประวัติของผูดําเนินการวิจัย (biography)
ประวัติของผูวิจัย เปนขอมูลที่ผูใหทุนวิจัยมักจะใชประกอบการพิจารณาใหทุนวิจัย ซึ่งถามีผูวิจัยหลาย
คนก็ตองมีประวัติของผูวิจัยที่อยูในตําแหนงสําคัญๆ ทุกคนซึ่งตองระบุวา ใครเปนหัวหนาโครงการ ใครเปนผู
รวมโครงการในตําแหนงใด และใครเปนที่ปรึกษาโครงการ
ประวัติผูดําเนินการวิจัย ควรประกอบดวยประวัติสวนตัว (เชน อายุ เพศ การศึกษา) ประวัติการทํางาน
และผลงานทางวิชาการตางๆ
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หัวขอ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู : CONTEXT/C
กรอบแนวคิดในการวิจัย
รายละเอียด/วิธีการที่ไดดําเนินการ : ACTION/A
การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย เปนขั้นตอนของการนําเอาตัวแปรและประเด็นที่ตองการทําวิจัย
มาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของในรูปของคําบรรยาย แบบจําลองแผนภาพหรือแบบผสมการวาง
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่ดี จะตองชัดเจน แสดงทิศทางของความสัมพันธ ของสิ่งที่ตองการศึกษา หรือตัว
แปรที่จะศึกษา สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดขอบเขตของการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
รูปแบบการวิจัย ตลอดจนวิธีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล หลักสําคัญของการเขียนกรอบแนวคิด
การวิจัย คือ
1. กําหนดตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ ไวดานซายมือ พรอมทั้งใสกรอบสี่เหลี่ยมไว เพื่อใหสามารถ
แยกแยะตัวแปรที่ตองการศึกษาได
2. กําหนดตัวแปรตาม ไวดานขวามือ พรอมทั้งใสกรอบสี่เหลี่ยมไว เพื่อใหสามารถแยกแยะตัวแปรที่
ตองการศึกษาได
3.

เขียนลูกศรชี้จากตัวแปรตนแตละตัวมายังตัวแปรตามใหครบทุกคูที่ตองการศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย เปนผลสรุปจากการศึกษาทฤษฏีและผลที่เกี่ยวของกับหัวขอปญหาการ
วิจัย ซึ่งผูเสนอเคาโครงสรุปเปนแนวคิดของตนเองสําหรับการดําเนินการวิจัย ของตน โดยทั่วไปกอนการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยจําเปนตองศึกษา ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของใหมากพอวามีใคร
เคยทําวิจัยเรื่องทํานองนี้มาบางเขาทําอยางไร และขอคนพบของการวิจัยมีอะไรบางแลวนํามาประกอบการ
วางแผนการวิจัยของตนโดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดกรอบในเชิงเนื้อหาสาระซึ่งประกอบดวยตัวแปรและ
การระบุความสัมพันธระหวางตัวแปรสําหรับการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research) กรอบแนวคิดใน
การวิจัยอาจมีแตการระบุเฉพาะตัวแปรวามีตัวแปรอะไรที่จะนํามาศึกษา กรอบแนวคิดดังกลาว
จึง
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เปรียบเสมือนขอบเขตทางดานเนื้อหาสาระของการวิจัย สวนการวิจัยประเภทอธิบาย (Fxplanatory
research)
กรอบแนวคิดของการวิจัยมีการระบุความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยกรอบแนวคิดคือการ
ประมวลความคิดรวบยอดของงานวิจยั
วางานวิจัยที่กําลังทําอยูนี้
มีตัวแปรอะไรที่เกี่ยวของบาง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษาเปนอยางไร อะไรเปนตัวแปรอิสระ อะไรเปนตัวแปรตาม
ความหมายของกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย หมายถึง กรอบของการวิจัยในดานเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบดวยตัวแปร และการ
ระบุความสัมพันธระหวางตัวแปร ในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย ผูวิจัยจะตองมีกรอบพื้นฐานทางทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับปญหาที่ศึกษาและมโนภาพ(concept)ในเรื่องนั้น แลวนํามาประมวลเปนกรอบในการกําหนด
ตัวแปรและรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ในลักษณะของกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาเปน
แบบจําลองในการวิจัยตอไป
แหลงที่มาของกรอบแนวคิดการวิจัย
1. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาซึ่งกรอบแนวคิดที่รัดกุม มีเหตุมีผล ผูวิจัยควรอยางยิ่งที่ตอง
ศึกษาทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา ไมวาจะอยูในสาขาพยาบาล สาขาแพทย หรือสาขาทาง
สังคมศาสตรอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะไมเพียงแตจะไดตัวแปรตางๆ เทานั้น ยังไดความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรกับปรากฏการณที่ศึกษาอยางมีเนื้อหาสาระ คําอธิบายหรือขอสรุปตางๆ ที่ไดจากการวิเคราะหหรือ
สรุปผลจะไดมีความหนักแนนในเชิงทฤษฎี ดังนั้นการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของนอกจากจะชี้ใหเห็นถึงตัวแปรใด
สําคัญและมีความสัมพันธกันอยางไรแลว ยังทําใหกรอบแนวคิดในการวิจัยมีแนวทางที่ชัดเจนและมีเหตุผล
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ หมายถึงงานวิจัยที่ผูอื่นไดทํามาแลวมีประเด็นตรงกับประเด็นที่เราตองการ
ศึกษา หรือมีเนื้อหา หรือตัวแปรบางตัวที่ตองการศึกษารวมอยูดวย งานวิจัยที่เกี่ยวของนั้นอาจจะไมไดอยูใน
สาขาทางการพยาบาลเทานั้น แตอาจจะอยูในสาขาอื่นๆ ดวย ดังนั้นผูวิจัยควรมุงศึกษาวาผูที่ไดทําวิจัยมาแลว
มองเห็นวา ตัวแปรใดมีความสําคัญหรือไมอยางไรกับปรากฏการณหรือประเด็นที่เราตองการศึกษา หรือบาง
ตัวแปรอาจจะไมเกี่ยวของแตผูวิจัยไมควรตัดทิ้ง เพราะสามารถนํามาศึกษาวิเคราะหเพื่อยืนยันตอไปวา มี
หรือไมมีความสําคัญในกลุมประชากรที่ศึกษาอยู
3. กรอบแนวคิดของผูวิจัยเองที่สังเคราะหขึ้นเอง นอกจากการศึกษาผลงานวิจัยและทฤษฎีตางๆที่
เกี่ยวของแลว กรอบแนวคิดยังจะไดมาจากความคิดและประสบการณการทํางานของผูวิจัยเองอีกดวย
หลักการเลือกและประโยชนของกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ดีควรจะเปนกรอบแนวคิดที่ตรงประเด็นในดานเนื้อหาสาระตัวแปรที่ตองการศึกษา มี
ความสอดคลองกับความสนใจในเรื่องที่วิจัย มีความงายและไมสลับซับซอนมาก และควรมีประโยชนในเชิง
นโยบายหรือการพัฒนาสังคม กรอบแนวคิดที่จะนํามาใชในการวิจัยจะมีประโยชนตอการดําเนินการวิจัยขั้น
ตอ ๆ ไป โดยเฉพาะในขั้นการรวบรวมขอมูล ขั้นการออกแบบการวิจยั ขั้นการวิเคราะห และการ
ตีความหมายผลการวิเคราะห
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การนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย
การนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยอาจทําไดหลายวิธี ดังนี้
1.

การเขียนบรรยาย โดยระบุตัวแปรที่ศึกษาและความสัมพันธระหวาง ตัวแปร

2.

การเขียนแบบจําลองหรือสัญลักษณและสมการ

3.

การเขียนแผนภาพ แสดงตัวแปรตางๆ และความสัมพันธระหวาง ตัวแปร

4.

การเขียนแบบผสมผสาน

หลักเกณฑในการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรแตละตัวที่เลือกมาศึกษา หรือที่นําเสนอไวในกรอบแนวคิดในการวิจัยตองมีพื้นฐานเชิง
ทฤษฏีวามีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับสิ่งที่ตองการศึกษา
2.
ควบคุม

มีความตรงประเด็นในดานเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานตัวแปรอิสระหรือตัวแปรที่ใช

3. มีรูปแบบสอดคลองกับความสนใจ หรือ วัตถุประสงคของการวิจัย
4. ระบุรายละเอียดของตัวแปรและหรือสามารถแสดงความสัมพันธของตัวแปรไดชัดเจนดวย
สัญลักษณหรือแผนภาพ
หลักในการเลือกกรอบแนวคิด
หลักสําคัญในการเลือกกรอบแนวคิดในการวิจัยทางการพยาบาล มีอยูดวยกัน 4 ประการ คือ
1. ความตรงประเด็น กรอบแนวคิดที่ตรงประเด็นของการวิจัย กลาวคือ มีความตรงประเด็นในดาน
เนื้อหา ซึ่งพิจารณาไดจากเนื้อหาของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรที่ใชควบคุม และระเบียบวิธีที่ใชในการวิจัย ใน
กรณีที่มีแนวคิดหลายๆ แนวตรงกับหัวขอเรื่องที่ผูวิจัยตองการศึกษา ผูวิจัยควรเลือกแนวคิดที่ตนเองคิดวาตรง
กับประเด็นที่ตองการศึกษามากที่สุด
2. ความงายและไมสลับซับซอน กรอบแนวคิดที่ควรจะเลือกควรเปนกรอบที่งายแกการเขาใจ ไม
ยุงยากซับซอน หากมีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่จะนํามาใชเปนกรอบแนวคิด ผูที่ทําวิจัยควรเลือกทฤษฎีที่งายที่สุด
ที่สามารถอธิบายปรากฏการณที่ตองการศึกษาไดพอๆกัน
3. ความสอดคลองกับความสนใจ กรอบแนวคิดที่ใชควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวแปร หรือความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรที่สอดคลองกับความสนใจของผูที่จะทําการวิจัย
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4. ความมีประโยชนตอการปฏิบัติการการวิจัยนั้นควรมีกรอบแนวคิดสะทอนถึงประโยชนที่สามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลดวย
วิธีการสรางกรอบแนวคิด
การสรางกรอบแนวคิด เปนการสรุปโดยภาพรวมวางานวิจัยนั้นมีแนวคิดที่สําคัญอะไรบาง มี
การเชื่อมโยงเกี่ยวของกันอยางไร มีความสัมพันธกันอยางไร ผูวิจัยตองนําขอมูลจากหลายแหลงมาวิเคราะห
สังเคราะห เพื่อใหไดขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับปญหาวิจัยจริงๆ สิ่งสําคัญคือ ผูวิจัยจําเปนตองศึกษาความรูใน
ทฤษฎีนั้นๆ ใหมากพอ ทําความเขาใจทั้งความหมายแนวคิดที่สําคัญของสมมติฐานจนสามารถเชื่อมโยงในเชิง
เหตุผลใหเห็นเปนกรอบไดอยางชัดเจน การเชื่อมโยงของแนวคิดนี้ บางที่เรียกวา รูปแบบ หรือตัวแบบ
(model)
วิธีการสรางกรอบแนวคิด กระทําได 2 ลักษณะ คือ
กระจาง

1. โดยการสรุปประเด็นตางๆ จากขอมูลที่ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของให

2. กําหนดจากกรอบทฤษฎีที่มีใช เปนสวนสําคัญในการศึกษาวิจัย ในขอบเขตของเอกสารและ
งานวิจัยที่ไดศึกษา เชน การนําทฤษฎีการพยาบาลของรอย โอเร็ม มาใชเปนกรอบการวิจัยในการวิจัยเชิง
บรรยายที่มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาตัวแปร กรอบแนว คิดมักจะเปนในลักษณะที่ 1 คือการสรุปประเด็นขอมูล
สวนในการวิจัยทดลอง จะตองมีพื้นฐานทฤษฎี หลักการของการวิจัยที่ชัดเจน การกําหนดกรอบแนวคิดมักจะ
เปนลักษณะที่ 2
วิธีการเขียนกรอบแนวคิด
ในการเขียนกรอบแนวคิด ผูวิจัยจะตองเขียนแสดงความสัมพันธของแนวคิดในการวิจัยของตน
ใหชัดเจน ในขอบเขตของเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษา อาจเขียนไวทายกอนหนาสวนของการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ(ทายบทที่ 1) หรือ ทายสวนของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ(ทายบทที่
2) ก็ได รูปแบบการเขียนทําได 3 ลักษณะ คือ
1. เขียนแบบบรรยายตอเนื่องกันโดยไมแยกหัวขอ ความยาวของการเขียนประมาณ 1 หนากระดาษ
2. เขียนเปน แผนภูมิ แสดงความสัมพันธและทิศทางระหวางตัวแปรที่ศึกษา หรือ
3. เขียนเปนแผนภูมิประกอบคําบรรยายเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น ถามีตัวแปรหลายตัว หรือตัวแปรมี
ความสัมพันธสลับซับซอน
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รูปแบบการนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยหมายถึง การระบุความสัมพันธระหวางตัวแปรชุดตางๆ เปน อยาง
ไร กรอบแนวคิดในการวิจัยจึงแตกตางจากขอบเขตของการวิจัย ผูวิจัยจะพบเห็นการวางกรอบแนวคิดใน
การวิจัยไวหลายที่ดวยกัน วิทยานิพนธบางเลมนําเสนอกรอบแนวคิดในบทที่ 1 แตการนําเสนอที่มีเหตุผล
ควรนําเสนอในบทที่ 2 เพราะกรอบแนวคิดในการวิจัยไมไดเกิดขึ้นจากสูญญากาศหรือโดยอัตโนมัติ แตเกิด
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่มีมา
แลวหรือที่ใกลเคียงทั้งในสาขาที่เกี่ยวของหรือสาขาอื่นๆ
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่สมบูรณตองผาน
กระบวนการทําความชัดเจนในประเด็นคําถามของการวิจัย และการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของมาแลว ซึ่งการนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถนําเสนอได 4 รูปแบบดังตอไปนี้
1.
การนําเสนอเชิงบรรยาย เปนการพรรณนาดวยประโยคขอความตอเนื่อง เพื่อแสดงความ
สัมพันธระหวางตัวแปร 2 ชุดคือ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรเหตุ กับตัวแปรตามหรือตัวแปรผลแต ในการวิจัย
บางประเภท เชน การวิจัยเชิงสํารวจไมมีการกําหนด วาตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม การ
บรรยายจึงเปนการอธิบายความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษาชุดนั้น
2.
การนําเสนอเชิงภาพ เปนการนําเสนอดวยแผนภาพจากการกลั่นกรองความเขาใจของผูวิจัย
เกี่ยวกับความสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษาของผูวิจัยไดอยางชัดเจน ซึ่งผูอื่นที่อานเรื่องนี้เพียงแตเห็น
แผนภาพแลวเขาใจผูวิจัยควรนําเสนอเฉพาะตัวแปรหลัก ไมจําเปนตองมีรายละเอียดของตัวแปรในแผนภาพ
3.
การนําเสนอแบบจําลองคณิตศาสตร เปนการนําเสนอดวยสมการทางคณิตศาสตรเพื่อใหเห็น
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ชุดไดชัดเจนและชวยใหสามารถเลือกใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลไดอยาง
เหมาะสม
4. การนําเสนอแบบผสม เปนการนําเสนอผสมกันทั้ง 3 แบบหรือ ผสมกัน 2 แบบที่กลาวมาขางต
นงานวิจยั บางประเภทไมจําเปนตองนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามงานวิจัยประเภทนี้ตองการจัดกลุมหรือจัดโครงสรางของ ตัวแปร เชนงานวิจัยที่ใช
เทคนิคการวิเคราะหปจจัย (Factors analysis) หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพเปนตน
การนําเสนอกรอบ
แนวคิดในการวิจัยตองยึดหลักวา “นําเสนอแตนอยเรียบงายและไมรกรุงรัง” ดังนั้น ผูวจิ ัยไมจําเปนตองบอก
รายละเอียดของตัวแปรที่ใชในการศึกษาทั้งหมด เพราะ จะตองนําเสนอในหัวขอตอไปอยูแลว
ประโยชนของกรอบแนวคิด
การสรางกรอบแนวคิดที่ชัดเจน จะเปนประโยชนตอผูวิจัยและผูที่อานงานวิจัย ดังนี้
1. สามารถเขาใจแนวคิดสําคัญที่แสดงถึงแกนของปญหาการศึกษาในระยะเวลาอันสั้น
2. เปนตัวชี้นําทําใหผูวิจัยเกิดความมั่นใจวางานวิจัยเปนไปในแนวทางที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
3. สรางความชัดเจนในงานวิจัยวาจะสามารถตอบคําถามที่ศึกษาได
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4. เปนแนวทางในการกําหนดความหมายตัวแปร การสรางเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การวิจัย
5. สามารถเชื่อมโยงไปสูการกําหนดกรอบทิศทางการทําวิจัยไดเหมาะสม ถูกตอง โดยเฉพาะ
วิเคราะหขอมูล
สรุป
การเลือกกรอบแนวคิด มีประโยชน และเกี่ยวของกับงานวิจัยทุกขั้นตอนตั้งแต การรวบรวมขอมูล การ
ออกแบบวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย รวมถึงการวิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย

อางอิง
รัตนะ บัวสนธ. (2551). ปรัชญาวิจัย (Philosophy of Research). กรุงเทพฯ. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
What is Problem-based learning? http://www.samford. edu/pbl.
Problem-based learning Theory: http://www.usd.edu/knorum/learingpapers/pbl Problembased learning Theory: http://www.socserv2. mcmaster.ca/soc/beehive/pbl.htm.

34

องคความรูจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู
: ดานการวิจัย
หัวขอการจัดการความรู : เทคนิควิจัย
วันเดือนปทีดําเนินการ : ๒๒ พฤกษาคม ๒๕๖๐
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หัวขอ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู : CONTEXT/C
เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
รายละเอียด/วิธีการที่ไดดําเนินการ : ACTION/A

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่นิยมใชในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
มีหลายประเภท ไดแก
1 แบบทดสอบ (Test)
2 แบบสอบถาม (Questionnaires)
3 แบบสัมภาษณ (Interview)
4 แบบสังเกต (Observation)
1 แบบทดสอบ (Test)
เปนเครื่องมือวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ซึ่งถือวาเปนสติปญญาของมนุษยวามีความรูหรือไม
เพียงใด ที่ซอนแฝงอยูในตัวบุคคลทั้งในดานพฤติกรรม ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และอื่น
ๆ การสรางแบบทดสอบชนิดนี้ เปนที่รูจักกันดี
ประเภทของแบบทดสอบ อาจแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1) แบบเขียนตอบ เปนแบบทดสอบที่ผูสอบตองเขียนตอบ เปนการยากที่จะควบคุมการ
ตอบของผูสอบได อาจเปนแบบทดสอบที่ผูตอบมีสิทธิในการตอบอยางเสรี หรือ แบบทดสอบที่ ผูตอบ
มีสิทธิในการตอบจํากัด
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2) แบบถูกผิด (True - False) คําถามชนิดนี้ถามถึงความจริง หลักการ กฎตาง ๆ และการ
ตีความ เชน ใหเขียนเครื่องหมายลงในหนาขอที่ทานเห็นวาถูก ( ) หรือผิด (  ) เปนตน
3) แบบจับคู (Matching) ลักษณะของขอสอบจะมี 2 คอลัมน คอลัมนหนึ่งจะเปนชุดของ
คําถาม อีกคอลัมนหนึ่งจะเปนชุดของคําตอบ ซึ่งผูตอบจะเลือกคําตอบที่ถูกตองเพื่อใหสอดคลองกั บ
คําถาม
4) แบบเลื อ กตอบ (Multiple - Choice) ข อ สอบแบบนี้ แ ต ล ะข อ กระทง (Item) จะ
ประกอบดวยสองสวน สวนแรกของโจทย (Stem) อีกสวนหนึ่งเปนตัวเลือก (Alternative) มีตั้งแต 3
ตัวเลือกถึง 5 ตัวเลือก แบบทดสอบแบบนี้จะวัดความสามารถของสมองไดตั้งแตขั้นต่ําถึงขั้นสูง ๆ โดย
คําตอบในตัวเลือกนั้นจะมีขอถูกอยูเพียงขอเดียว สวนขออื่น ๆ เปนตัวลวง (Distracters)
2 แบบสอบถาม (Questionnaires)
แบบสอบถามเปนชุดขอคําถามที่เปนขอความหรือบางครั้งใชภาพเปนขอคําถาม สําหรับให
กลุมตัวอยางตอบโดยการเขียนซึ่งอาจเขียนตอบเปนขอความหรือเปนเครื่องหมายตามเงื่อนไขที่กําหนด
สิ่งที่วัดโดยแบบสอบถามมีทั้งขอเท็จจริง ความรู ความคิดเห็น เจตคติ และพฤติกรรม
ถาเปน
แบบสอบถามที่มุงถามความคิดเห็น ก็มักเรียกวา แบบสอบถามความคิดเห็น
1. ประเภทของแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) แบบเปด (Opened Form) เปนแบบสอบถามที่ขอคําถามมีลักษณะเปดกวางใหผูตอบ
ตอบอยางอิสระในขอบเขตคําถาม โดยไมมีการแนะแนวทางในการตอบ ตัวอยางเชน ทําไมจึงเลือกเรียน
สาขาวิชานี้
2) แบบปด (Closed Form) เปนแบบสอบถามที่มีคําถามมีลักษณะจํากัดใหตอบ ผูตอบ
เลือกตอบจากคําตอบที่กําหนดให ลักษณะของคําตอบแบงไดดังนี้
(1) แบบเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งจากสองคําตอบ
(2) แบบเลือกคําตอบเดียวจากหลายคําตอบ
(3) แบบเลือกคําตอบหลายคําตอบ
(4) แบบจัดเรียงลําดับ ผูตอบจะตองจัดเรียงลําดับความสําคัญ หรือลําดับกอนหลังโดยใส
หมายเลข 1, 2 และ 3 ตามลําดับ
(5) แบบมาตราสวนประมาณคา เปนแบบใหจัดลําดับความสําคัญ เชน มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยที่สุด อาจใช 3 หรือ 5 ลําดับก็ได
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3.1.3 แบบสัมภาษณ (Interview)
การสัมภาษณมีจุดมุงหมายทํานองเดียวกับการใชแบบสอบถาม จึงมีผูเรียกการสัมภาษณวา
เปนแบบสอบถามปากเปล า (Oral Questionnaire) แตมีความแตกต างกัน ตรงวิธี การ กลาวคือ การ
สัมภาษณ ผูสัมภาษณเปนฝายซักถามโดยการพูด ผูตอบก็ตอบโดยการพูดแลวผูสัมภาษณเปนฝายบันทึก
คําตอบ สวนการใชแบบสอบถาม ผูตอบตอบโดยการเขียนตอบลงในแบบสอบถาม
การสัมภาษณจะไดขอมูลที่ดีหรือไมเพียงใดขึ้นอยูกับผูสัมภาษณเปนสําคัญ ในการสัมภาษณบาง
กรณีก็มีการใชแบบสัมภาษณชวยเปนแนวทางสําหรับผูสัมภาษณ แตในบางกรณีก็ไมไดใชแบบสัมภาษณ
ประกอบการสัมภาษณแตอยางใด ดังนั้นถือวาตัวผูสัมภาษณเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล สวนแบบ
สัมภาษณเปนเพียงเครื่องชวยบันทึกขอมูลดวย เชน แถบบันทึกเสียง โดยไดรับความยินยอมจากผูถูก
สัมภาษณ
ประเภทของแบบสัมภาษณ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) การสัมภาษณแบบไมมีคําถามแนนอน (Unstructured Interview) เปนการสัมภาษณ
ที่ไมมีกําหนดคําถามที่แนนอนตายตัว หรือหากมีการกําหนดไวบางก็เปนคําถามประเด็นหลัก ในการ
สัมภาษณก็ไมจําเปนตองใชคําถามเหมือนกัน การเรียงลําดับคําถามก็ไมตองเหมือนกัน ผูถามสามารถ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะกับสถานการณและผูตอบ เปนการสัมภาษณที่ยืดหยุนและเปดกวาง ผูถามมีอิสระ
ในการถามเพื่อใหไดคําตอบตามจุดมุงหมายของการวิจัย ขอมูลที่ไดรับไมนิยมเอามาเปรียบเทียบกัน
ไมไดมุงเอามาพิสูจนสมมุติฐาน นอกจากนี้คําถามที่ใชและคําตอบที่ไดรับ อาจนํามาใชประโยชนในการ
สรางแบบสัมภาษณ สําหรับใชในการสัมภาษณแบบมีคําถามที่แนนอนในครั้งตอ ๆ ไปได
2) การสัมภาษณแบบมีคําถามที่แนนอน (Structured Interview) เปนการสัมภาษณที่ มี
การกําหนดขอคําถามไวลวงหนา และในการสัมภาษณผูตอบแตละคนจะตองไดรับการถามเชนเดียวกัน
และในลําดับขั้นตอนเดียวกันดวย ดังนั้น การสัมภาษณแบบนี้จําเปนตองใชแบบสัมภาษณที่จัดเตรียมไว
กอน การสัมภาษณแบบมีคําถามแนนอนชวยใหผูถาม ถามตรงประเด็นที่ตองการ ไมออกนอกเรื่อง ไม
เกินขอบเขตที่กําหนดไว และขอมูลที่ไดรับสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได
4 แบบสังเกต (Observation)
แบบสั งเกตเป น วิ ธี การอยางหนึ่งที่ใชเปน เครื่องมือเก็บ รวบรวมขอมูล การวิจัย โดยการใช
ประสาทสัมผัสของผูสังเกต แลวผูสังเกตเปนฝายบันทึกสิ่งที่สังเกตได อาจบันทึกไดหลายวิธี เชน การ
เขี ย น การอั ด เสี ย งลงในแถบบั น ทึ ก เสี ย ง บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ ไ ว ใ นวี ดี โ อ วิ ธี ก ารสั ง เกตเหมาะสํ าหรั บ
การศึกษาพฤติกรรมและปรากฏการณตาง ๆ
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ประเภทของแบบสังเกต แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) เปนการสังเกตที่ผูสังเกตเขาไป
มีสวนรวมอยูในเหตุการณหรือกิจกรรมนั้น ๆ การเขาไปมีสวนรวมนี้อาจเปนลักษณะมีสวนรวมโดยสมบูรณ
(Completion Participant) หรื อมี สว นรว มโดยไมส มบูร ณ (Incompletion Participant) แบบมีสว น
รวมโดยสมบูรณ ผูสังเกตจะเขาไปเปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุมและเขารวมกิจ กรรมต าง ๆ ของกลุม
เชนเดียวกับผูถูกสังเกต การมีสวนรวมโดยสมบูรณผูถูกสังเกตจะไมรูตัววากําลังถูกสังเกต จึงมีพฤติกรรม
ตามปกติ แตแบบมีสวนรวมโดยไมสมบูรณ ผูสังเกตจะเขาไปรวมกิจกรรมบางตามสมควร เพื่อสราง
ความสัมพันธกับกลุมถูกสังเกต ผูถูกสังเกตจะรูวากําลังถูกสังเกต
2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non Participant Observation) เปนการสังเกตที่ผู
สังเกตจะอยูนอกวงผูถูกสังเกต ทําตนเปนบุคคลภายนอก ไมไดเขารวมกิจกรรมกับผูถูกสังเกตเลย ขณะ
สังเกตผูสังเกตอาจจะอยูในบริเวณเดียวกันหรืออยูนอกบริเวณเหตุการณที่สังเกตก็ได และการสังเกตแบบ
ไมมีสวนรวมนี้ก็มีทั้งแบบที่ผูสังเกตรูตัวและไมรูตัววากําลังถูกสังเกต
3.2 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เป น สิ่ ง สํ า คั ญ มาก เพราะเครื่ อ งมื อ ที่ มี
คุณภาพ จะชวยใหไดขอมูลที่เชื่อถือได เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอาจไดจากที่ผูอื่นสรางไว ซึ่งจะ
ทําใหไมเสียเวลาในการสรางเครื่องมือใหม ถาไมสามารถหาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่ตรงกับงานวิจัยของ
ตนเองได ควรสรางเครื่องมือใหมอยางถูกหลักวิชาและควรตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวย เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลที่มีคุณภาพ ควรมีลักษณะสําคัญคือ มีความตรง ความเที่ยง อํานาจจําแนกและความ
ยากเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ความตรง (Validity)
ความตรงหรือความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถวัดในสิ่งที่ตองการจะวัด เชน จะวัดเรื่องความ
ซื่อสัตย ตัวคําถามในแบบสอบถามจะตองเปนเรื่องที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย หรือหากสอนเรื่องเศษสวน
แบบทดสอบวัดเรื่องเศษสวน การสรางเครื่องมือใหมีความตรง ควรถือหลักปฏิบัติดังนี้
1. การเขียนขอความ ใหคํานึงถึงหลักตรรกวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวของมากที่สุดวาสิ่งที่เราเขียนอยูใน
ความหมายของสิ่งที่เราตองการจะวัดหรือไม
2. ใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ ดวยวา ขอความที่สรางเหมาะสมหรือไม ครอบคลุม
สิ่งที่เราตองการจะวัดมากนอยเพียงใด
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1.1 การหาคาความตรง
การหาคาความตรงของเครื่องมือมีหลายวิธี ขึ้นอยูกับประเภทของความตรงและวัตถุประสงคของผูวิจัย
ผูวิจัยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีพรอม ๆ กันก็ได ในที่นี้ไดเสนอวิธีการหาคาความตรงตามเนื้อหา ดังนี้
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง การที่เครื่องมือวัดมีขอคําถามตรงตามเรื่องที่
ตองการจะวัด วิธีการวิเคราะหจะดําเนินการหลังจากไดสรางเครื่องมือวัดแลว โดยมีวิธีการดังนี้
1. ใหผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณในรายวิชานั้นอยางนอย 3 คน ชวยประเมินเปนรายบุคคลวาขอ
คําถามแตละขอสามารถวัดไดตรงกับจุดประสงคที่กําหนดหรือไม โดยใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
ถาขอคําถามวัดไดตรงจุดประสงค
ได +1 คะแนน
ถาไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตรงจุดประสงคหรือไม
ได 0 คะแนน
ถาขอคําถามวัดไดไมตรงจุดประสงค
ได -1 คะแนน
2. นําคะแนนของผูเชี่ยวชาญทุกคนที่ประเมินมากรอกลงในแบบวิเคราะหความสอดคลองของขอ
คําถามกับจุดประสงคเพื่อหาคาเฉลี่ย สําหรับขอคําถามแตละขอใชสูตรดังนี้

IOC

=

แทน

คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
(Index of Item – Objective Congruence)
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
จํานวนผูเชี่ยวชาญ

∑ R แทน
N

∑R

IOC

แทน

N

1.2 เกณฑการคัดเลือกขอคําถาม
1. ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 – 1.00 คัดเลือกไวใชได
2. ขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง

2. ความยาก (Difficulty)
ความยาก หมายถึง จํานวนรอยละหรือคาสัดสวนของผูเรียนที่ตอบถูกในขอนั้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูเรียนทั้งหมด ใชกับเครื่องมือที่วัดเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบประเภท 0 - 1 สามารถคํานวณหาคา
ความยากดังนี้
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กรณีที่ 1 ไมไดแบงผูเรียนเปนกลุมสูงและกลุมต่ํา
p =
p
R
N

แทน
แทน
แทน

R
N
คาความยาก
จํานวนคนที่ทําขอสอบถูก
จํานวนคนผูเขาสอบทั้งหมด

กรณีที่ 2 แบงผูเรียนออกเปนกลุมสูงและกลุมต่ํา
p

= H+L
N
p
แทน คาความยาก
H
แทน จํานวนคนในกลุมสูงทําถูก
L
แทน จํานวนคนในกลุมต่ําทําถูก
N
แทน จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมต่ํารวมกัน
คา p ที่ใชได ควรมีคาอยูระหวาง .2 ถึง .8
3. อํานาจจําแนก (Discrimination)
อํานาจจําแนก หมายถึง ประสิทธิภาพของขอคําถามในการแบงเด็กออกเปนกลุมคนเกงและออน
กลุมผูผานเกณฑกับกลุมผูไมผานเกณฑ ในกรณีที่เปนแบบทดสอบ หรือจําแนกผูที่มี คุณลักษณะสูงจากผู
ที่มีคุณลักษณะต่ําในกรณีที่เปนแบบสอบถาม
กรณีเปนขอสอบที่มีการใหคะแนนแบบ 0 - 1 อาจใชวิธีคํานวณคาอํานาจจําแนกโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ตรวจคะแนนของทุกคนแลวนํากระดาษคําตอบมาเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย
2. แบงกลุมสูงและกลุมต่ํา (เทคนิค 50%)
3. ในขอสอบแตละขอใหนับจํานวนคนตอบถูกในกลุมสูงและกลุมต่ํา แลวแทนคาลงในสูตรดังนี้
r =
H-L
หรือ H - L
N/2
NH หรือ NL
r
แทน คาอํานาจจําแนก
H
แทน จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูก
จํานวนคนในกลุมต่ําที่ตอบถูก
L
แทน
แทน จํานวนคนในกลุมสูงหรือจํานวนคนในกลุมต่ํา
NH หรือ NL
คา r ที่ใชได ควรมีอยูระหวาง +.2 ถึง + 1.00
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4. ความเที่ยง (Reliability)
ความเที่ ย ง หรื อ ความเชื่ อมั่ น ของเครื่ องมื อ หมายถึ ง ความคงที่ ในการวั ด เช น สอบครั้ งที่ 1
ไดคะแนน 20 ถานําขอสอบชุดเดิมมาสอบอีกก็จะไดคะแนนเทาเดิมหรือใกลเคียงที่สุด เปรียบเหมือนตาชั่ง ชั่ง
ของกี่ครั้งก็ไดน้ําหนักเทาเดิม นอกจากนี้แลวความเที่ยง ยังหมายรวมถึงวา ถาเราวัดกลุมเดียวกันซ้ําหลาย ๆ
ครั้ง ผลที่ออกมาจะเหมือนกันหรือใกลเคียงกันทุกครั้งไป อยางไรก็ดีในทัศนะของนักวิจัยแลว ความเที่ยง
คอนขางสูงก็ถือวาใชได
การหาคาความเที่ยง

อาจเลือกจากวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

1) วิธีของ Kuder - Richardson ใชสําหรับขอสอบที่มีระบบการให คะแนนแบบ 0 - 1
สูตรที่ใช 2 สูตร คือ
สูตร KR – 20
เมื่อ

rtt
k
s2
p
q

สูตร KR – 21
เมื่อง rtt
k

rtt
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

=

 k 


k −1

มี

 ∑ pq 
1 −

2

s 


ความเที่ยงของแบบทดสอบ
จํานวนขอของแบบทดสอบ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ
สัดสวนของคนทําถูกแตละขอ
สัดสวนของคนทําผิดแตละขอ (q = 1 - p)

rtt

=

 k 


k −1

(


1 − X k − X

S2


)



แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบ
แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ
แทน คาเฉลี่ยของคะแนนทั้งฉบับ
X
s2
แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ
ความแตกตางระหวาง KR - 20 และ KR - 21 คือสูตร KR - 21 สมมติใหขอสอบทุกขอมีระดับความ
ยากเทากัน หรือคา p คงที่ และมักจะใหคาความเที่ยงต่ํากวาคาความเที่ยงที่คํานวณโดยใชสูตร KR – 20

41

และทําไดรวดเร็วกวา เพียงแตแทนคาจํานวนขอในแบบทดสอบ (n) คาเฉลี่ย ( X ) และคาความแปรปรวน
(s2) ลงในสูตร ก็สามารถคํานวณคาความเที่ยงได
2) วิธีของครอนบาค (Cronbach) ใชกับแบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประมาณคา วิธีนี้เรียกวา
การหา “สัมประสิทธิ์เอลฟา” (α = Coefficient) ดัดแปลงมาจาก KR - 20 ใชสูตรดังนี้

เมื่อ

 ∑ S i2
1 −

S t2







α

=

 k 


k −1

α
k

แทน
แทน
แทน

ความเที่ยงของแบบสอบถาม
จํานวนขอคําถาม
ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ

แทน

ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ

∑S
s 2t

2
i
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แบบรายงานสรุปองคความรูจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 2
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู
หัวขอการจัดการความรู
ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู :
1. ดร.ภคมน
2. ผศ.ดร.วรสิทธ
3. ดร.ชมภูนุช
4. ดร.พรชัย
5. ดร.ชัชวาล
6. ดร.สุภาพร
7. รศ.ดร.เพ็ญศรี
8. ดร. นําพล

: ดานการงานวิจัย
: เทคนิคการวิจัย
โภคะธีรกุล
เจริญพุฒ
หุน นาค
นฤดมกุล
แสงทองลวน
เพงพิศ
ฉิรินัง
มวงอวยพร

สรุปองคความรูทได
 :
เทคนิคการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner-centered, Student-centered หรือ
Child-centered)
เปนการปฏิรูปการศึกษาที่เปลี่ยนมายึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
โดยมีหลักการวา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเนนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู และพัฒนาความรูได ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนใหมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริง ของการ
ทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและ กระบวนการใหผูเรียน
ไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ โดยไมเนนที่การ ทองจําเนื้อหาเพียงอยางเดียว
เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เปนการนําเอาศาสตรสาขาวิชาตางๆ ที่มี ความสัมพันธ
กันมาผสมผสานเขา ดวยกัน ที่เนนองครวมของเนื้อหา และเนนที่การเรียนรูของผูเรียน เปนสําคัญ
เทคนิคการสอนแบบ Taxonomy Learning
การสอนเนนใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับปรัชญาพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีของวิชานั้นๆ เพื่อเปนรากฐานที่สําคัญใหผูเรียนไดพัฒนาสู การรูวิธี
เรียนรูดวยตนเอง (learn how to learn) และรูวิธีคิด (learn to think) พัฒนาศักยภาพในการ คิด
วิเคราะห รวมถึงสามารถสรางองคความรูดวยตนเองได ตลอดจนนําความรูเหลานั้นไป ประยุกตใชจริง โดย
การเรียนการสอนเนนพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
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เปลี่ยนบทบาทจากผูสอนมาเปนคุณอํานวย (Facilitator) ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรูและมีการวาง แผนการ
สอนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคแตอาจจะบอกเปาหมาย แลวใหผูเรียนคิด วิธีที่จะทําใหสิ่ง
นั้นสําเร็จ ซึ่งจากการศึกษาพบวา Active Learning ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจและ จดจําผลการเรียนรูได
คงทน และนานกวา Passive Learning และเทคนิคการสอนแบบ Active Learning มีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง โดยการเรียนรูอยางมี สวนรวม การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน
ผูสอน และสิ่งแวดลอม ผานการปฏิบัติ สามารถกอใหเกิด Long Term Memory แกผูเรียน
เทคนิคการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-Based Learning: PBL)
หมายถึง การจัดกระบวนการใหผูเรียนเกิดบรรยากาศการแสวงหาความรู การกระตุนใหเกิด การคิด
วิเคราะห ลําดับความสําคัญ และการสืบคนหาจากขอมูลที่อางอิงได ตลอดจนระบบการ ระดมความคิด การ
ทํางานเปนทีม เพื่อใหสามารถแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีประสิทธิผล เปนการนําเสนอในกลุมและ
ในชั้นเรียน จากรายงานสรุปการเรียนรูของผูเรียน และการสังเกตการ ของผูสอน ไดอยางเปนระบบ
เทคนิคการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning หรือ RBL) เปน
การชวยใหผูเรียนไดรูจักวิธีการแสวงหาความรูจนกระทั่งสามารถนําไปใชในการคนควาหาความรูที่ มีอยู
รอบตัว และเกิดขึ้นไดตลอดเวลา หรือเรียกวาเปนการศึกษาตลอดชีวิต ผูเรียนจึงตองเรียนรูที่ จะแสวงหา
ความรูไดดวยวิธีการของตนเอง การเรียนรูที่ตัวเนื้อหาแตอยางเดียวจึงไมใชเปาหมาย สําคัญของการเรียน
การสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาอีกตอไป
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