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ความรู้เบื้องต้นของการวิจัย และแนวคิดการวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์
พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ**
1. บทนา
ความรู้เบื้ องต้น เกี่ยวกับ ระเบี ย บวิธีวิจัยนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ศึกษาหรือผู้ที่สนใจใน
งานวิจัย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในสาระสาคัญ 4 ประการ คือ 1) แนวคิดเบื้องต้นใน
การวิจัย 2) รูปแบบและขั้นตอนการวิจัย 3) การเขียนเค้าโครงการวิจัย และ 4) จรรยาบรรณของนักวิจัย
2. แนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย
ผู้ศึกษาหรือผู้ที่สนใจการวิจัย จะต้องทาความเข้าใจความหมายของการวิจัย ความสาคัญของการ
วิจัย เป้าหมายของการวิจัย และประโยชน์ของการวิจัย
2.1 ความหมายของการวิจัย
เอกสารประกอบการสอนระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการวิจัยเข้าถึงข้อมูลได้จาก
http://www.udru.ac.th/website/attachments/elearning/01/02.pdf ในหน้า 9 ได้รวบรวมความหมาย
ของการวิจัยไว้ดังนี้
การวิจัย หมายถึง การค้นคว้าหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา (ราชบัณฑิตยสถาน,2546: 1072)
สอดคล้องกับ OXFORD Advanced Learner’s Dictionary (1994 :1073) ที่นาเสนอว่า การวิจัยมาจาก
ค าว่ า Research ที่ ร ะบุ ค วามหมายว่ า “Careful Study and Investigate” ที่ ห มายถึ ง การวิ จั ย เป็ น
การศึกษาและการสืบค้นความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความระมัดระวังอย่างละเอียดถี่ถ้วน
การวิจัย หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยใช้อุปกรณ์หรือวิธีการ
เพื่อค้น หาข้อเท็จจริง หรือค้นหาหลักการสาหรับนาไปใช้ตั้งกฎ ทฤษฏี หรือแนวทางปฏิบัติ (สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547 :45)
การวิจัย เป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างมีระบบระเบียบ
และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553 : 1)
การวิจัย หมายถึง การแสวงหาความรู้ความจริง ด้วยวิธีการที่มีระบบ มีความเชื่อถือโดยใช้ระเบียบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ที่เป็นคาตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543 : 47)
** อาจารย์ประจาหลักสูต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษฎีบัณ ฑิต วิทยาเขตศาลายา
วิทยาลัยนวั ต กรรมการจั ด การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิน ทร์
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การวิจัย หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการศึกษา มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์และตีความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ทั้งนี้
เพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบที่ถูกต้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546 :1)
การวิจั ย หมายถึง การศึกษาปรากฏการณ์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ข้อมูล เชิง
ประจักษ์ที่น ามาทดสอบสมมุติฐาน และมีแนวคิดหรือทฤษฏีสนับสนุนสมมุติฐานที่ทดสอบ (Kerlinger,
1986 :10)
การวิจัย คือ การวิเคราะห์แ ละบันทึกการสังเกตภายใต้การควบคุมอย่างเป็นระบบระเบียบ และ
เป็นปรนัย ที่จะนาไปสู่การสร้างทฤษฏี หลักการ หรือการวางนัยทั่วไปโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์( Best
and Khan, 1988 : 18)
การวิจัย หมายถึง การใช้ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่สาหรับการศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ด้ วยวิธีการที่
เป็นระบบ มีการทดสอบสมมุติฐานที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้ความรู้ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ (Burns and Grove, 1997 : 3)
สรุปได้ว่าการวิจัย เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่มีระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนปราศจากอคติ
ส่วนตัว สามารถตรวจสอบได้ ที่ผู้วิจัยนามาใช้ศึกษา ค้นคว้าข้อเท็จจริง เพื่อนาไปใช้อธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคม หรือพัฒนาเป็นกฎ ทฤษฏี หรือนาไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยา และ
เชื่อถือได้
2.2 ความสาคัญของการวิจัย
พรรณพิลัย นิติโรจน์ (หน้า 4) กล่าวถึงความสาคัญของการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาด้วยวิธีวิจัย จะช่วยพัฒนาคน ที่เป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นผู้มีปัญญา
มีความสามารถในการสังเกต ซักถามและแสวงหาคาตอบและสื่อสาระข้อเท็จจริงอันจะนาไปสู่องค์ความรู้
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยการวิจัยตลอดชีวิต
2. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันทรงคุณค่า มีการคิดพิจารณาด้วยสมอง มีการสรุปวิเคราะห์
เหตุการณ์ในการปฏิบัติงาน มีการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงของประเทศ
และประชาคมโลก ทาให้ เกิดความก้าวหน้าและนาวิทยาการใหม่ ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่มวลมนุษย์
3. การวิจัยสามารถตอบสนองความต้องการทางวิชาการ กล่าวคือ สามารถแสวงหาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างทฤษฏีที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่ศึกษา ความรู้หรือข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยจะ
เป็นพื้นฐานในการวิจัยครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อความก้าวหน้าในแต่ละสาขาวิชาและอาจมีผู้นาไปใช้ประโยชน์
ต่างๆได้
4. การวิจัยสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีข้อสรุป ข้อค้นพบและแนวทางในการ
แก้ปั ญหาต่าง ๆ อย่างเป็ น รูปธรรมในเชิงปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นแนวคิดในเชิงทฤษฏีที่ไม่ส ามารถนาไปสู่การ
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ปฏิบัติได้ ดังนั้นการวิจัยจึงเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างแนวคิดทฤษฏีกับการปฏิบัติ ให้ช่องว่างเหล่านั้น
ใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือมีน้อยลง
5. การวิจัยเป็นการแสวงหาคาตอบอันถูกต้องต่อปัญหาหรือคาถามที่ตั้งไว้ ตามเป้าหมายของการ
วิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบวิธีที่เชื่อถือได้ และรวมทั้งขจัดข้อบกพร่องที่อาจจะมีได้ในการค้นคว้าแสวงหา
ความรู้อย่ างมีห ลั กเกณฑ์ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการหลาย ๆ วิธีเพื่อยืนยันหรือปฏิเสธคาตอบที่เป็นปัญหาใน
การศึกษา
2.3 เป้าหมายของการวิจัย
พรรณพิ ลั ย นิ ติ โรจน์ (หน้ า 5) กล่ าวถึ งความส าคั ญ ของการวิ จั ย ไว้ในระเบี ย บวิธี วิ จั ย ทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สรุปได้ดังนี้
เป้ า หมายแรก การวิ จั ย เป็ น ภาระที่ ยิ่ ง ใหญ่ เป้ า หมายสู ง สุ ด ของการวิ จั ย คื อ การสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการสนับสนุนการวิจัยจึงเป็นการสนับสนุนให้มีการสร้างความเปลี่ยนแปลง ผู้ ทางาน
สนั บ สนุน หรือจัดการงานวิจั ยและนั กวิจัยต้องมีจินตนาการต่อการเปลี่ ยนแปลง มีความมุ่งมั่นเพื่อการ
สร้างสรรค์ มีความสุขที่ได้ทาให้จินตนาการเป็นจริง
เป้าหมายที่สอง คือ เพื่อบรรยาย เพื่ออธิบาย เพื่อทานายหรือควบคุม ปรากฏการณ์ต่าง ๆ อันจะ
ช่วยพัฒ นาชีวิตและความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์และสังคมให้ดีขึ้น ดังนั้น จะพบว่า การวิจัยมีเป้าหมาย
สาคัญ ที่จะให้ บุ คคลระดับ ต่างๆ ทั้งประชาชนทั่วไป นิ สิต นั กศึกษาในระดับต่าง ๆ ได้มีความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีพอเป็นแนวทางในการศึกษา แสวงหาความรู้และใช้วิธีการดังกล่าวในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตาม
กรอบของแต่ละสาขาหรือใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเป็นแนวทางในการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
2.4 ประโยชน์ของการวิจัย
นิภา ศรีไพโรจน์ (หน้า) กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยในเอกสารประกอบคาสอนเรื่อง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ว่าการวิจัยมีประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. การวิจัยช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
2. การวิจัยสามารถใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและยุติธรรม
3. การวิจัยจะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และสามารถใช้
ทานายปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากกว่าการคาดคะเนแบบ
สามัญสานึก
4. การวิจัยสามารถช่วยในด้านการกาหนดนโยบาย การวางแผนงาน การตัดสินปัญหา
หรือการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารให้เป็นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
5. การวิจัยสามารถตอบคาถามที่ยังคลุมเครือให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น
6. การวิจัยจะช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการ ให้มีการใช้ผลการวิจัยและทางาน
ค้นคว้าวิจัยต่อไป
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7. การวิจัยจะทาให้ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งนามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงหรือ
พัฒนาบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้น
8. การวิจัยทาให้มีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมให้ทราบข้อเท็จจริงได้กว้างขวาง
และแจ่มชัดยิ่งขึ้น
9. การวิจัยจะช่วยกระตุ้นบุคคลให้มีเหตุผล รู้จักคิด และค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
10. การวิจัยช่วยให้ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยเกิด ขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
อานวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์เป็นอย่างมาก
3. รูปแบบและขั้นตอนการวิจัย
ผู้ศึกษาหรือผู้ที่สนใจการวิจัย จะต้องทาความเข้าใจรูปแบบของการวิจัย และขั้นตอนของการวิจัย
ดังนี้
3.1 รูปแบบในการวิจัย
พัชรา สินลอยมา (2551, 6-9) กล่าวถึงแบบในการวิจัยในเอกสารประกอบการสอน วิชา
ระเบี ย บวิธีก ารวิจั ย ทางนิ ติศ าสตร์ หั ว ข้อความรู้เบื้ องต้ น เกี่ยวกั บ การวิจัย ว่ารูป แบบของการวิจัย นั้ น
สามารถจัดได้หลายแบบแล้วแต่ว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งพอสรุป ได้ดังนี้
1) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ประกอบด้วย 1) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
(Historical research) เป็ น การวิจัย ที่เน้นถึงการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล หรือเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต (what was ?) ประโยชน์ของการวิจัย ชนิดนี้ก็คือ สามารถนามาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน หรือสามารถนามาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ด้วย 2) การวิจัยเชิงบรรยายหรือการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เป็น
การวิจัยที่เน้นถึงการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (what is ?) ในการดาเนินการวิจั ย
นักวิจัยไม่สามารถที่จะไปจัดสร้างสถานการณ์หรือควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ การวิจัยแบบนี้เป็น
การค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
และความสนใจต่อการเมือง มีการวิจัยหลายชนิดที่จัดไว้ว่าเป็นการวิ จัยเชิงบรรยายได้แก่ การวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey research) การวิ จั ย เชิ ง สั งเกต (Observational research) การวิ จั ย เชิ ง เปรีย บเที ย บ
สาเหตุ (Causal Comparative) การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational research) และการศึกษาเฉพาะ
กรณี (Case study 3) การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (experimental research) เป็ น การวิ จั ย เพื่ อพิ สู จ น์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ (what will be ?) โดยมีการจัดกระทากับตัวแปรอิสระ
เพื่อศึกษาผลที่มีต่อตัวแปรตาม และมีการควบคุมตัวแปรอื่นมิให้มีผลกระทบต่อตัวแปรตาม ซึ่งนิยมมาก
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาหรับทางด้านการศึกษา ค่อนข้างลาบาก ในแง่ของการควบคุมตัวแปรเกินลักษณะ
ที่สาคัญของการวิจัยเชิงทดลองคือ ควบคุมตัวแปรเกินได้ (Control) จัดการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร
อิสระได้ (Manipulation) สังเกตได้ (Observation) และทาซ้าได้ (Replication)
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2) ใช้จุดมุ่งหมายของงานวิจัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ประกอบด้วย 1) การวิ จั ย บริ สุ ท ธิ์
(Pure research) เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการตอบสนองความอยากรู้หรือมุ่งที่จะหาความรู้เท่านั้น
โดยไม่ได้คานึงว่าจะนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ได้หรือไม่ การวิจัยประเภทนี้ก่อให้เกิดทฤษฎีใหม่ ๆ ตามมา 2)
การวิจัยประยุกต์ (Applied research) เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ใน การ
แก้ปัญหา หรือปรับปรุงความเป็นอยู่และสังคมของมนุษย์ให้ดีขึ้นได้แก่ การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง
การศึกษาเป็นต้น 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือวิจัยเฉพาะกิจ (Action research) เป็นการวิจัยเพื่อนาผล
มาใช้แก้ปัญหาอย่างรีบด่วนหรือปัจจุบันทันที ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเพื่อจะนาผลที่ได้มาใช้แก้ปัญหาเฉพาะ
เรื่ องในวงจากัด โดยไม่ได้ส นใจว่าจะใช้ประโยชน์ห รือแก้ปัญ หาอื่นได้ห รือไม่ และ 4) การวิจัยสถาบั น
(Institutional research) เป็ น การวิ จั ย ที่ มุ่ งน าผลการวิ จั ย มาใช้ เพื่ อ ปรับ ปรุงงานด้ านการบริ ห ารของ
หน่วยงานหรือ สถาบันนั้น ๆ โดยไม่มีจุดมุ่งหมายในการนาผลการวิจัยไปใช้กับหน่วยงานหรือสถาบันอื่น
3) ใช้ลักษณะและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ประกอบด้วย 1) การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นคว้าหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ โดยพยายามที่จะศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ มาบรรยายถึงความสัมพันธ์ของ เงื่อนไขต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นการศึกษาค้นคว้ าในแนวลึกมากกว่าแนว
กว้าง การรวบรวมข้อมูล จะให้ความสาคัญกับข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว แนวคิด ความรู้สึกต่าง ๆ ของ
แต่ละบุคคล วิธีการรวบรวมข้อมูล ได้แก่การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจะ
เป็นวิธีการหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้วิธีการสรุปบรรยายทฤษฎีและแนวคิด
ต่ า ง ๆ ในการอธิ บ ายและวิ เคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ และ 2) การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
research) เป็นงานวิจัยที่มุ่งค้นคว้าข้อเท็จจริง ต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปในเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาในแนว
กว้างมากกว่าแนวลึก เพื่อที่ จะนาข้อสรุปต่าง ๆ ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงไปใช้กับกลุ่มประชากร โดย
อาศัยวิธีการทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล เน้นหนักไปในทางปริมาณหรือค่าต่าง ๆ ที่สามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ วิธีการรวบรวม ข้อมูล มีหลายรูปแบบ เช่น การส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การ
สร้างสถานการณ์สมมติการทดลองและการทดสอบ เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้วิธีการทางสถิติเข้ามา
ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล
4) ใช้ ลั ก ษณะศาสตร์ แ ละสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย เป็ น เกณฑ์ ใ นการแบ่ ง
ประกอบด้วย 1) การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับสังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา
เศรษฐกิจ เป็นต้น 2) การวิจัยทางมนุษยศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าของมนุษย์ เช่น ภาษาศาสตร์
ดนตรี ศาสนา โบราณคดี ปรัชญา เป็นต้น และ 3) การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยทางชีววิทยา
เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ เป็นต้น
5) ใช้วิธีการควบคุมตัวแปรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ประกอบด้วย 1) การวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental research) เป็ น การวิจั ย เพื่ อ พิ สู จ น์ ค วามสั ม พั น ธ์เชิงสาเหตุ โดยมี ก ารจัด สถานการณ์
ทดลอง ด้วยการควบคุมระดับของตัวแปรต้น และกาจัดอิทธิพลของตัวแปรภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
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แล้ววัดผลตัวแปรตามออกมา 2) การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental research) เป็นการวิจัยที่
สามารถควบคุมตัวแปรภายนอกที่ไม่ต้องการได้เพียง บางตัว เนื่องจากไม่สามารถสุ่มตัวอย่างให้เท่ากันได้
และ 3) การวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic research) เป็นการวิจัยที่ค้นหาความจริงของ สภาพการณ์ใน
สังคม ใช้การสังเกตการณ์เป็นสาคัญ และสรุปผลโดยใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าอนุมาน และ
อุปมาน
3.2 ขั้นตอนการวิจัย
กัญ ญามน อิ น หว่าง (2555, 20-23) กล่ าวถึงขั้น ตอนในระเบี ยบวิธีวิจั ยของโรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จากัด การทาวิจัยในนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้ศึกษาต้องทราบถึงภาพรวมที่ชัดเจนว่าจะ
ทาอะไร ทาที่ไหน ทาอย่างไร ทากับใคร และทาทาไม (What Where How Who why) เพื่อให้ได้แนวทาง
ที่ชัดเจนของการดาเนินการวิจัยการทาวิจัยจาเป็นจะต้องดาเนินการวิ จัยไปตามลาดับขั้นของการวิจัยอย่าง
เป็นระเบียบ ตามขั้นตอนซึ่งถือว่าสาคัญมาก เพราะการวิจัยเป็นกระบวนการ และมีหลักการตามขั้นตอน
ดังนี้ (William G.Zikmund, 2003)
1. เลื อกหั ว ข้อปั ญ หาที่ จะทาการวิจัย (Selecting a topic of research) เพื่ อเป็นการ
กาหนดขอบเขตหรือขอบข่ายของงาน
2. ศึ กษาค้น คว้ารวบรวมความรู้พื้ น ฐาน และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้ องกั บ งานวิจั ย (Review
literature and related research) เพื่อให้ ผู้วิจัยมองเห็นวิวัฒ นาการของความรู้ห รือทฤษฎีนั้น ๆ ว่ามี
พัฒนาการมาอย่างไร มีใครตรวจสอบวิจัยมาบ้างแล้ว มีตัวแปรใดบ้างที่เข้า มาเกี่ยวข้อง แบบแผนการวิจัย
ทั่วๆ ไปเป็นเช่นใด ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาชัดเจนขึ้น
3. ให้ คาจากัดความหัวข้อปัญหาที่จะทาการวิจัย (Formulating research problem)
ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะต้องเขียนบรรยายถึงความเป็นมาของปัญหาที่จะวิจัย ทฤษฎีพื้นฐาน ความมุ่งหมายของการ
วิจัย ความสาคัญของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น คานิยามศัพท์เฉพาะ วิธีดาเนินการ
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) เมื่อกาหนดคาถามวิจัย
ได้แล้ว ผู้วิจัยจึงตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือ จุดมุ่งหมายการวิจัย (Research purposes) เป็นการ
ระบุกิจกรรมหรืองานที่ผู้วิจัยต้องทา เป็นเสมือนเข็มทิศการดาเนินการวิจัย ช่วยให้ทราบว่าจะค้นหาคาตอบ
อะไรจากข้อคาถามบ้าง การกาหนดวัตถุประสงค์การวิจัยก็เป็นการจาแนกประเด็นการวิจัย หรือตัวแปร
ออกมาให้เห็นเป็นข้อย่อยที่ชัดเจน มีความเป็นวัตถุวิสัย และสามารถดาเนินการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
5. สร้างสมมติฐาน (Formulating research hypothesis) การสร้างสมมติฐานเป็นการ
คาดคะเนคาตอบของปัญหาที่จะทาการวิจัยว่า ควรจะเป็นไปในลักษณะใด โดยอาศัยหลักของเหตุผลซึ่ง
อาจได้มาจากประสบการณ์หรือเอกสารงานวิจัยที่ค้นคว้ามาอนุมาน (Deductive) ว่าปัญหานั้นควรจะตอบ
ได้เช่นไร คาตอบที่ได้จากการเดาหรือคาดคะเนนี้เรียกว่า สมมติฐาน ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะต้องพิจ ารณาด้วยว่า
ปัญหาและสมมติฐานในการวิจัยมีความสอดคล้องกัน และสมเหตุสมผลพอที่จะตรวจสอบได้หรือไม่
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6. พิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล (Source of data) คือ ผู้วิจัยจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า
กาลังทาวิจัยเรื่องอะไร ข้อมูลที่จะทาการวิจัยคืออะไร อยู่ที่ไหน กลุ่มตัวอย่างเป็น ใคร จะได้มาอย่างไร และ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด เป็นต้น
7. สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช้ ในการวิ จั ย (Formulating research instrument) คื อ การ
เตรียมอุปกรณ์ในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะทาการวิจัย โดยพิจารณาจากรูปแบบของ
การวิจัยและความต้องการประเภทของข้อมูลเป็นสาคัญ เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้กาหนดและเลือกเครื่องมือให้
เหมาะสมกับงานวิจัยได้มากที่สุด งานในขั้นนี้ผู้วิจัยควรจะได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือว่ามี
ความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้หรือไม่ ซึ่งเรียกลักษณะการทางานอย่างนี้ว่า Pilot study คือ ทดลองใช้กับ
กลุ่มย่อย ๆ เพื่อหาข้อบกพร่องและฝึกการแก้ปัญหา และเป็นการประเมินงานวิจัยเบื้องต้นว่าจะมีคุณค่า
คุ้มกับเวลา ค่าใช้จ่าย ที่จะทาต่อไปหรือไม่
8. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (Collecting data) คื อ การน าเอาเครื่ อ งมื อ ไปใช้ กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างจริง ๆ ในการวิจัย ถ้าเป็นการวิจัยแบบทดลองก็เริ่มลงมือทดลองนั่นเอง
9. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Scrutinizing data and Analysis of
data) เป็นการเลือกสรรข้อมูล จัดประเภทข้อมูลหรือจัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อให้สะดวกต่อการที่จะ
น าไปวิเคราะห์ ในอั น ที่ จ ะน าไปตรวจสอบสมมติ ฐ านตลอดจนพิ จ ารณาเลื อ กใช้ ส ถิ ติ ที่ จ ะวิเคราะห์ ให้
เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็คิดหาวิธีการนาเสนอค่าสถิติที่ได้ว่าควรจัดเสนอ
แบบใดจึงจะเหมาะสม และมีความหมายมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานการวิจัย
10. ตี ค วามผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป (Interpretation of data) ในทาง
ปฏิบัติมีวิธีตีความหรือให้ความหมายข้อมูลอยู่ 2 วิธี คือ 1) การอธิบายเฉพาะผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการวิจั ย เท่านั้ น ไม่น าข้อคิดเห็ น ส่ วนตัว หรือทฤษฎีห รือผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้องมาประกอบข้อสรุป
กล่าวคือให้ตัวเลขหรือผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นเป็นสิ่งแสดงข้อเท็จจริง ผู้อ่านจะเป็นผู้วินิจฉัย
เอง 2) จะอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสอดแทรกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่อ้างอิงมาจากทฤษฎีและ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบเข้ากับผลของการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ โดยเชื่ อว่าจะช่วยให้
การตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีน้าหนักมากยิ่งขึ้น
11. การเขีย นรายงานการวิจัยและการจัดพิ มพ์ (Research report and publishing)
เป็นการรายงานข้อเท็จจริงที่ค้นพบเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ผู้วิจัยจะต้องเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย ชัดเจน และรัดกุม แล้วตรวจดูความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจัดพิมพ์ต่อไป
4. เค้าโครงการวิจัย
เค้าโครงโครงงานวิจั ย คือ การเสนอรูปแบบการวิจัย หรือการศึกษาที่ได้จากการค้นคว้า โดย
กาหนดปัญหาเฉพาะในการศึกษานั้นๆ รูปแบบและหลักการเขียนเค้าโครงประกอบด้วย 5 บท หลัก ๆ คือ
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บทที่ 1 บทนา เป็นส่วนที่อธิบายถึงปัญหาและเหตุผลที่ต้องทาการวิจัย โดยเน้นถึงความสาคัญของ
ปัญหาในส่วนนี้ควรมีการอ้างอิงเอกสาร ประกอบไปด้วย
1. ความสาคัญและที่มาของปัญหา เป็นส่วนของความสาคัญและมูลเหตุที่นาไปสู่การวิจัย
ลักษณะการเขียนควรนาเสนอภูมิหลังของการวิ จัยเรื่องนั้น ๆ เพื่อสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความสาคัญ ความ
จาเป็นที่ต้องทาวิจัยเรื่องนี้ หรือมุ่งเน้นความอยากรู้ในเรื่องที่ต้องการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ได้แนวคิด
ทฤษฎี วิธีการ หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือการสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจปัญหาที่ ศึกษาว่าคือ
อะไร มี ค วามส าคั ญ แง่มุ ม ใดบ้ างที่ น่ าจะท าการวิจั ย โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ ส าคั ญ ส าหรั บ การเขี ย น คื อ 1)
ครอบคลุมประเด็นสาคัญที่จะศึกษาทุกประเด็น เน้นปัญหาถูกจุด 2) ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป 3) อ้างอิงถูกต้อง
4) ใช้ภ าษาง่าย ๆ จั ดล าดับ ประเด็น ที่เสนอเป็นขั้นตอนต่อเนื่ องกัน และ 4) สรุปเชื่อมโยงกับหั วข้อใน
วัตถุประสงค์การวิจัยที่จะศึกษาต่อไปด้วย
2. วัตถุประสงค์เป็นส่วนที่อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการวิจัยที่ชัดเจน มีขอบเขตที่แน่นอน
เพื่อช่วยกาหนดทิศทางการทาวิจัย สมมติฐานการวิจัยได้ดีขึ้น เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และการ
นาเสนอผลวิจัยได้ชัดเจน การเขียนได้ทั้งวัตถุประสงค์ทั่วไปเป็นวัตถุประสงค์ ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์หลายข้อ
ควรแยกเป็นข้อๆ อย่างชัดเจน ลักษณะการเขียนวัตถุประสงค์ที่ดี 1) เขียนประเด็นให้ชัดเจน ในกรอบของ
เรื่องที่ทาวิจัย 2) เขียนเป็ นรูปประโยคบอกเล่า หรือประโยคการเปรียบเทียบ รูปความสัมพันธ์ขึ้นกับสิ่งที่
ต้องการศึกษาวิจัย หรือเขียนเป็นประโยคคาถามก็ได้ 3) วัตถุประสงค์ข้อเดียวควรมีประเด็นการศึกษาเพียง
ประเด็นเดียว 4) เขียนให้ชัดเจนว่าจะศึกษาในประเด็นใด ที่อยู่ในกรอบของการวิจัยไม่ออกนอกเรื่องที่ทาวิจัย
5) จ านวนข้อขึ้นกับขอบเขตของการวิจั ย 6) วัตถุประสงค์ทุกข้อที่เขียนต้องสามารถศึกษาได้ นั่นคือ ถาม
ตัวเองว่าทาได้ วัดได้ เก็บข้อมูลได้ ทั้งหมดหรือไม่ และ 7) ห้ามนาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยมา
เขียนเป็นวัตถุประสงค์การวิจัย
3. ขอบเขตการวิจัย เป็นการเขียนข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย ที่สามารถกาหนดขอบเขต
การวิจัยที่แน่นอนเพื่อให้ครอบคลุมปัญหาและวัตถุประสงค์ทั้งหมด เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบการ
ทดลอง/วิจัย ลักษณะการเขียนขอบเขตการวิจัยที่ดี 1) กาหนดลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา 2) ขอบเขตเรื่องที่ศึกษาว่ามี ตั วแปรอะไรบ้าง และ 3) การกาหนดชนิดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การแปรผล และการอภิปรายผล
4. แผนการดาเนินงาน (Grant chart) เป็นกรอบเวลาเพื่อใช้ในการกาหนดขอบเขตการ
ทางานและการแบ่งงานตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุดการวิจัยรวมถึงระยะเวลาทั้งหมด
5. นิ ย ามศัพ ท์ คือ ตั วแปรที่ใช้ในการศึก ษา เพื่อ ให้ เกิดความคงที่ของตัว แปรที่ศึ กษา
ตลอดระยะเวลาของการวิจัย นาไปสู่การสร้างเครื่องมือและกาหนดวิธีการวัดตัวแปรนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม การให้นิยามควรให้คานิยามตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยทุกตัว เป็นการให้คานิยามเชิงปฏิบัติการที่ใช้
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ในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ เนื่องจากคาศัพท์บางคามีความหมายได้หลายคา จะให้เฉพาะความหมายที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เท่านั้น
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนของการสารวจเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนสรุป
ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาที่จะทาการวิจัย มีการอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
เป็นการรวบรวมทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยและการศึกษา
บทที่ 3 วิธีดาเนิน การวิจัย เป็น ส่วนที่กล่าวถึงวิธีการดาเนินการวิจัย เช่น แผนการวิจัย วิธีการ
วิเคราะห์ วิธีการเก็บตัวอย่าง หากเป็นวิธีที่มีผู้เสนอไว้แล้ว ให้อ้ างอิงเอกสารที่ได้บรรยายถึงวิธีการนั้น ๆ
ด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเป็นส่วนของเครื่องมือทางสถิติที่สาคัญและจาเป็นสาหรับการวิจัย ในบาง
กรณี อาจมี การอธิบ ายรายละเอี ย ดต่าง ๆ ของเครื่องมื อนั้ น ด้ ว ย การก าหนดวิธีก ารศึ กษา (Research
Methodology) เป็นการอธิบายวิธีการ ดาเนินการวิจัยซึ่งขึ้นอยู่กับการวิจัยแต่ละประเภท ความพยายาม
ของผู้วิจัยที่จะดาเนินการวิจัยให้ได้คาตอบปัญหาการวิจัยที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถดาเนินการทาวิจัยได้
โดยผู้วิจัยควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะทาให้ผลการวิจัยแม่นตรง ซึ่งทาได้โดยควบคุมตัวแปรต่ าง ๆ ที่ใช้
ในการวิจัย การออกแบบการวิจัยที่ดีจะทาให้เกิดความตรงในการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะได้รับจากการวิจัย ผู้วิจัย
ต้องทราบว่าเมื่อทาเสร็จแล้ว ผลการวิเคราะห์จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของการวิจัยมี ได้
หลายลักษณะ เช่น การนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการกาหนดนโยบาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือทาวิจัยต่อไป
บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผู้ทารายงาน
ได้ใช้ประกอบการเขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชั ดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจ
เป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วนามาเรียบเรียงใหม่การอ้างอิงเป็นส่วนที่แสดงรายการ
เอกสารต่าง ๆ อ้างอิงถึงทั้งหมด เป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาที่นามาเขียนเรียบ
เรียง
5. จรรยาบรรณของนักวิจัย
บรรดล สุขปิติ ได้กล่าวถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยไว้ในเอกสารประกอบการสอนประจาหน่วยวิจัย
เค รื อ ข่ า ยการพั ฒ น าค รู ม ห าวิ ท ยาลั ย ราช ภั ฏ น ค รป ฐม ห น้ า 30 -32 เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ลได้ จาก
http://research.npru.ac.th/development/research_npru/images/stories/3.1.doc ดังนี้
"จรรยาบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชานั้น ๆ
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน จรรยาบรรณในการวิจัยเป็น
สิ่งสาคัญของนักวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนการค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่
ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต การวิจัยจึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ หากผู้วิจัย
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ขาดความรอบคอบระมัดระวัง การวิจั ยเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนและกาหนด
นโยบายในการพัฒ นาหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของคน
สภาวิจัยแห่งชาติจึงกาหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ไว้เป็นแนวทางสาหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยไว้ 9 ประการ โดยสรุป
ดังนี้
1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจั ยต้องมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติ และอ้าง
ถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัย ต้องชื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความ
เป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทางานวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันอุทิศเวลาทางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกาหนดเวลามีความ
รับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดาเนินการ
3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ใน
สาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชานาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทา
วิจั ย เพื่ อน าไปสู่ งานวิ จั ย ที่ มีคุ ณ ภาพ และเพื่ อ ป้อ งกัน ปัญ หาการวิเคราะห์ ก ารตีความ หรือการสรุป ที่
ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทาการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวั งและเที่ยงตรง ต้องระมัดระวังในการทาวิจัยที่เกี่ยวกับ
คน สั ต ว์ พื ช ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี จิ ต ส านึ ก และมี ป ณิ ธ านที่ จ ะอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย นักวิ จัยต้อง
ไม่คานึ งถึงประโยชน์ทางวิช าการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ต้องถือเป็น
ภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ
และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือทาให้บุคคลนั้นเสียหาย
6. นั กวิ จั ย ต้ องมีอิ ส ระทางความคิด โดยปราศจากอคติ ในทุ ก ขั้น ตอนของการท าวิจั ย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตัว หรือความลาเอียงทางวิชาการอาจส่งผลให้มี
การบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุผลให้เกิดผลเสียต่องานวิจัย
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7. นั กวิจัยพึ งนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในทางที่ชอบ นั กวิจัยพึงเผยแพร่งานวิจัยเพื่ อ
ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางที่ไม่
ชอบ
8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะ
เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยของตน ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และ
พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
9. นั ก วิ จั ย พึ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทุ ก ระดั บ นั ก วิ จั ย พึ ง มี จิ ต ส านึ ก ที่ จ ะอุ ทิ ศ
กาลังสติปัญญาในการทาวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิช าการ เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคม
และมวลมนุษยชาติ

บรรณานุกรม
พัชรา สินลอยมา (2551). เอกสารประกอบการสอน วิชาระเบียบวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ หัวข้อความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรีย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2551.
กัญญามน อินหว่าง (2555). ระเบียบวิธีวิจัย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จากัด มิถุนายน 2555.
เว็ บ ไซต์ ค วามรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ จ าก http://www.udru.ac.th/website/
attachments/elearning/01/02.pdf
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าถึง
ข้อมูลได้จาก http://bkk.umdc.tsu.ac.th/download/Research
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เค้ า โครงการวิ จั ย เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ จ าก http://www.tpd.itfd.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/
2010/11/senior_project.doc
บรรดล สุขปิติ. จรรยาบรรณของนักวิจัย เอกสารประกอบการสอนประจาหน่วยวิจัยเครือข่ายการพัฒนาครู
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ป ฐ ม ห น้ า 3 0 -3 2 เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ไ ด้ จ า ก
http://research.npru.ac.th/development/research_npru/images/stories/3.1.doc
นิ ภ า ศรี ไพโรจน์ . เอกสารประกอบค าสอนเรื่อ งความรู้เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกั บ การวิ จัย เข้ าถึ งข้ อ มู ล ได้ จ าก
http://www.watpon.com/Elearning/res9.htm

การเขียนความสาคัญของปัญหา การเขียนคาถามหรือโจทย์การวิจัย
การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย และการเขียนประโยชน์ที่จะได้รับ
พ.ต.อ. ดร.สุรชัย สุกใส**
ก่อนที่จะกล่าวถึงการเขียนความสาคัญของปัญ หา การเขียนคาถามหรือโจทย์การวิจัย การ
เขียนวัตถุประสงค์การวิจัย และการเขียนประโยชน์ที่จะได้รับ มีความจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจกับ
ปัญหาการวิจัยหรือ Research Problem ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนาไปสู่การเขียนชื่อเรื่องการวิจัย การ
เขียนความสาคัญของปัญหา การเขียนคาถามหรือโจทย์การวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย และการ
เขียนประโยชน์ที่จะได้รับได้ต่อไป
มีคาถามเกิดขึ้นเสมอสาหรับนักวิจัยมือใหม่ว่าจะทาวิจัยเรื่องอะไรดี การกาหนดปัญหาการวิจัย
เป็น ขั้นตอนเริ่มแรกของการเตรียมการวิจัย การเริ่มต้นทาการวิจัยที่ถูกต้อง นักวิจัยต้องทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ปัญ หาที่จ ะทาวิจัย ก่อนเพื่อสามารถนิยามปัญ หาการวิจัยได้ชัดเจน การกาหนดปัญหาการวิจัย
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นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมากที่สุดในการวิจัย เพราะถ้ าเลือกเรื่องวิจัยที่เหมาะสมก็จะเอื้อต่อการวิจัย
นั้นให้สาเร็จด้วยดี
มีปัญหาหรืออุปสรรคน้อย แต่ถ้าเลือกเรื่องที่ไม่เหมาะสมก็อาจพบปัญหามากและได้รับความ
ลาบากในการทาจนอาจทาให้เลิกล้มไปได้ การเลือกปัญหาในการวิจัยจึงต้องกระทาอย่างรอบคอบ โดย
พิจารณาจากเกณฑ์หลายๆ ด้าน หลักการที่แท้จริงของการค้นหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยนั้น เกิดขึ้น
จากความคาดหวังในทางทฤษฎีไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ดังนั้นนักวิจัยจึงต้องทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการกาหนดปัญหาในการวิจัย จึง
ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักวิจัยเองว่ามีความสนใจกับปรากฏการณ์ใด หลังจากนั้นก็ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อบรรยายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งศึกษาหาสาเหตุสาคัญที่เป็นปัจจัยซึ่งนามาซึ่งปรากฏการณ์
นั้นๆ มีคาถามตามมาว่าปรากฏการณ์ใดเป็นปรากฏการณ์ที่ควรหยิบยกมาทาการวิจัย ในทางสังคมศาสตร์จะ
บอกว่านักวิจัยมีความสนใจเรื่องใด ปรากฏการณ์ใดก็ค้นหาคาตอบในเรื่องนั้นประเด็นนั้น ทั้งนี้การค้นหา
ควรศึกษาทั้งปรากฏการณ์และสาเหตุที่ทาให้ปรากฏการณ์เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักอิทัปปัจจัยตาในศาสนา
พุทธ ทั้งนี้นักวิจัยควรสรุปให้ได้ว่าภายใต้เงื่อนไขใดปรากฏการณ์นั้นจึงเกิดขึ้น มีปัจจัยจาเป็นอะไรบ้าง และ
ปัจจัยนั้นๆ แค่ไหนเพียงใดที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์
** อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขต
วังไกลกังวล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปัญหาการวิจัยหรือ Research Problem หมายถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดคาถามหรือทาให้สงสัยอยากรู้
คาตอบหรือการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง ซึ่งนักวิจัยประสงค์จะใช้เป็นแนวทางในการแสวงหา
คาตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สมชาติ สว่างเนตร, ม.ป.ป.: 63) ในข้อสงสัยนั้นต้องระบุให้
ชัดเจนว่านักวิจัยมีวัตถุประสงค์จะศึกษาอะไรหรือต้องการคาตอบอะไร เดวิด (David de Vaus, 2000: 1) ให้
ความเห็นว่านักวิจัยทางสังคมศาสตร์มักจะถามคาถามหลักเพื่อการวิจัยอยู่ 2 ข้อ คือ อะไรเกิดขึ้น (การวิจัย
เชิงพรรณนา-descriptive research) และทาไมจึงเกิดขึ้น (การวิจัยเชิงอธิบาย-explanatory research)
จากข้อสงสัยต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมา ทาให้ต้องค้นหาคาตอบว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมจึงเป็นเช่นนั้น อะไรเป็นสาเหตุ
หรือเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดมานานแล้วหรือยัง หากปล่อยทิ้งไว้จะมีผลกระทบต่อคนเราหรือต่ อสิ่งใดบ้างจะ
แก้ปัญหาได้อย่างไร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นห่วงโซ่แห่งความสงสัย นักวิจัยจึงต้องศึกษาค้นคว้าหาคาตอบสนอง
ต่อความอยากรู้ของคนเราที่ไม่มีวันจบสิ้น ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาโลกของเราให้เจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้
1) คาถามหรือข้อความที่แสดงความสงสัยหรือขาดความรู้ความเข้าใจในการวิจัยแต่ละครั้ง
นักวิจัยอาจจะกาหนดปัญหาการวิจัยในรูปของคาถามหรือประโยคบอกเล่าก็ได้ แต่จะต้องเป็นเรื่องที่เป็น
ข้อสงสัยหรือเรื่องที่ขาดความรู้ความเข้าใจกันอยู่จะต้องมีการ ศึกษาค้นคว้าวิจัยให้กระจ่างชัด ดังนั้น เรื่อง
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ใดก็ตามที่เป็นข้อยุติโดยปราศจากความสงสัยด้วยประการใดๆ ย่อมไม่ใช่ปัญหาการวิจัย เช่น สัณฐานของ
โลกที่ได้รับการพิสูจน์แน่นอนแล้วว่ากลม ย่อมไม่ใช่ปัญหาการวิจัย
คาถามที่ปรากฏในปัญหาการวิจัย จะเป็นในลักษณะการแต่งประโยคคาถามซึ่งมักจะขึ้นต้น
หรือลงท้ายด้วยคาว่า ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อใด (When) ทาไม (Why) อย่างไร
(How) โดยอาจจะเป็นคาถามเดียวหรือหลายคาถามก็ได้
2) ความชัดเจนของปัญหาการวิจัย (Clarity) เป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึงอย่างมากในการกาหนด
ปัญหาการวิจัย หากปัญหาการวิจัยมีความคลุมเครือ ไม่เป็นที่แน่ชัดว่านักวิจัยมีความต้อ งการ สิ่งใดย่อม
ก่อให้เกิดการตีความได้หลายนัย ทั้งในแง่ของนักวิจัยที่จะดาเนินงานอย่างไร้ทิศทางแน่นอน จะต้องสูญเสีย
พลั งความรู้ความสามารถและสติปั ญ ญาไปกับ สิ่งต่างๆ ที่ไม่จาเป็ น จนต้องสิ้ นเปลื องเวลาไปโดยเปล่ า
ประโยชน์
ในการกาหนดประเด็นปัญหาให้ชัดเจนนี้ นักวิจัยอาจตั้งเป็นคาถามหรือเขียนเป็นประโยคบอกเล่า
แสดงถึงจุ ดมุ่ งหมายบางประการของการวิจัยได้ โดยระดับในขั้นต่าสุ ดก็คือจะต้องบ่งชี้ ได้อย่างชั ดเจนว่า
นั กวิจั ยต้องการแสวงหาคาตอบเรื่ องอะไร ส่ วนความเฉพาะเจาะจง (Specificity) ของปั ญหาการวิจัยนั้ น
นั กวิ จั ยไม่ จ าเป็ น ต้ องก าหนดประเด็ น ย่ อยๆ ของปั ญ หา การวิ จั ยไว้ อย่ างละเอี ยดถี่ ถ้ วน ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่ กั บ
ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่สนใจหรือจุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นสาคัญ
3) นั ก วิ จั ย ประสงค์ จ ะใช้ เ ป็ น แนวทางในการแสวงหาค าตอบด้ ว ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นเงื่อนไขสุดท้ายที่สาคัญยิ่งในการกาหนดปัญหาการวิจัย กล่าวคือปัญหาการวิจัยจะต้องมี
นัยในการทดสอบได้ (Testable) ด้วยข้อมูลประจักษ์ หรือเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง ไม่ใช่เป็น
ความชอบเฉพาะบุคคล มิใช่การตอบคาถามโดยสามัญสานึกและมิใช่เรื่องของปัญหาลัทธิความเชื่อต่างๆ
ปัญหาการวิจัยเป็ นกรอบความคิด (Concept) ของสภาพปัญหาที่นักวิจัยต้องการศึกษา
หรือหาคาอธิบายในเรื่องนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร เป็นเพราะอะไร สภาพปัญหาต้องพูดหรือเขียนเป็นข้อความ
ยาวๆ เพื่อให้เห็นภาพหรือกรอบประเด็นความคิดในเรื่องที่ต้องการศึกษา ดังนั้นสภาพปัญหาจึงมาก่อน
ปัญหาวิจัย
ก่อนที่จะได้ปั ญหาวิจั ย นักวิจัยจะต้องทาการศึกษาสภาพปัญหาอย่างละเอียดชัดเจนและ
รอบคอบเสียก่อนว่าสภาพที่ปรากฏอยู่เกิดขึ้นเนื่องจากอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ทาไมปรากฏการณ์นั้นจึงเกิด
หรือมีอะไรเป็นสาเหตุของสภาพที่ปรากฏ ขั้นตอนของการศึกษาสภาพปัญหา นักวิจัยอาจใช้การวิเคราะห์ การ
สั งเคราะห์ ข้ อมู ลที่ รวบรวมได้ จากแหล่ งต่ างๆ ไม่ ว่ าจะเป็ นวารสาร บทความ รวมถึ งงานวิจั ยทั้ งหลายที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กาลังศึกษาเพื่อหาข้อสรุปออกมาให้ได้ว่ามีอะไรบ้างที่นักวิจัยต้องการทราบเพื่อหาคาตอบ
ของสภาพที่ปรากฏอยู่ ซึ่งนาไปสู่การตั้งคาถามการวิจัยหรือประเด็นที่ นาไปสู่การศึกษาเพื่อหาคาตอบต่อไป
จากนั้นนักวิจัยจึงสรุปคาถามวิจัยออกมาเป็นปัญหาการวิจัย (สานักมาตรฐานการศึกษา, 2545 : 77)
สาหรับขั้นตอนในการกาหนดปัญหาการวิจัยนั้น สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.1
สภาพปัญหาที่
ต้องการศึกษา

ตั้งคาถามวิจัย

ศึกษาสภาพปัญหา
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สังเคราะห์
สภาพปัญหา

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนในการกาหนดปัญหาการวิจัย

มิติของการตั้งปัญหาการวิจัย
การตั้งปัญหาการวิจัยเชิงประจักษ์เป็นก้าวแรกและก้าวสาคัญของการวิจัยทางศาสตร์หรือการ
วิจัยที่เป็นระบบเป็นขั้นของการตัดสินใจที่สาคัญที่สุด กิจกรรมทั้งหลายที่จะบังเกิดเป็นขั้นต่อๆ ไปจะมีผล
สืบเนื่องมาจากการตั้งปัญหา ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยพึงตั้งปั ญหาด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง
อย่างน้ อยพึงพิจารณาถึงความเหมาะสมหรือความสาคัญ ของปัญ หาจากเกณฑ์ 6 ประการ คือ โดดเด่น
(explicit) ชั ด เจน (clear) เป็ น ต้ น คิ ด (original) ทดสอบได้ (estable) ส าคั ญ ทางทฤษฎี (heoretical
significance) และเกี่ยวข้องกับความเป็ น จริงในสังคม (Social relevance) (Kerlinger, 1973, pp. 18 20) ทั้งนี้ รายละเอีย ดในแต่ล ะข้อ สุ ช าติ ประสิ ท ธิรัฐสิ น ธุ์ (2546 : 17 - 19) ได้ขยายความอธิบ ายไว้
ดังต่อไปนี้
1) ความโดดเด่ น นั ก วิ จั ย ต้ องตั้ งปั ญ หาให้ โดดเด่ น ต้ องท าให้ เห็ น ปั ญ หาตั้ งแต่ จุ ด เริ่ ม ต้ น
ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นนานัปการ เช่น ทาให้ขาดจุดหมายที่แน่นอน เปลืองเงินเปลืองเวลา เป็นต้นการระบุ
ปัญหาให้เห็นได้อย่างเด่นชัด หมายถึงการมีเป้าหมายในการวิจัยที่เด่นชัดด้วย นั่นคือนักวิจัยพึงรู้ว่าตัวเองอยู่ที่
จุดใด และกาลังก้าวไปทางไหน สามารถแยกแยะแก่นและเปลือกออกจากกันได้ เมื่อทดสอบแล้วได้ผล ที่เป็น
แบบข้างๆ คูๆ ก็จะได้รู้ว่าไม่ตรงกับประเด็นที่ทาการวิจัยจะได้หวนกลับไปศึกษาใหม่ได้ทันท่วงที และเมื่อ
บรรลุถึงเป้าหมายแล้วจะได้รู้ตัว จะได้ยุติปัญหานั้น และทาการศึกษาปัญหาใหม่ที่หยั่งลึกลงไปกว่านั้นได้ อีก
ประการหนึ่ง ในการเสนอรายงานผลการวิจัย การเขียนบทความหรือทาเป็นหนังสือก็ควรจะระบุตัวปัญหาให้
เด่นชัดตั้งแต่เริ่มต้นในรายงาน เพื่อที่ผู้อ่านต้องประสบความยากลาบากในการติดตามว่าปัญหาของเรื่องคือ
อะไรนักวิจัยที่ขาดเป้าหมายที่เด่นชัดจะทาให้การวิจัยดาเนินไปด้วยความยากลาบาก และการที่ผลการวิจัย
เรื่องนั้นจะเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการก็เป็นเรื่องที่หวังได้ยาก ปัญหาที่เด่นชัดจะบอกให้ผู้อ่านได้ตระหนัก
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ถึงสิ่งที่ทาให้เกิดความสับสนแก่เรื่องนั้นๆ ได้อย่างเด่นชัดตามไปด้วย วิธีที่ดีที่สุดในการตั้งปัญหาให้เด่นชัดนั้น
ต้องทาเป็นรูปคาถามหรือเชิงคาถาม และถามตรงๆ ว่าต้องการศึกษาอะไร
2) ความชัดเจน คาถามที่ชัดเจนเป็นที่มาซึ่งคาตอบที่ชัดเจน หากปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจนเสีย
แล้วก็ยากที่จะมีผลการวิจัยที่ชัดเจนได้ การเขียนปัญหาให้ชัดเจนเป็นเรื่องค่อนข้างยาก แต่ก็มีทางฝึกฝนได้
เรียนรู้ได้ นักวิจัยพึงระบุ ปัญหาในการวิจัยไว้ด้วยภาษาที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ บุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่มี
ความรู้ในระดับเดียวกันต้องสื่อความหมายได้อย่างเดียวกัน และเป็นที่เข้าใจกันได้ระหว่างนักวิชาการด้วยกัน
(แม้จะมีพื้นความรู้หรือความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปบ้างก็ ตาม ทั้งนี้เพราะความรู้เ ป็นสิ่ งสากล) ถ้าเป็น
คาถามที่ซับซ้อนก็ต้องสามารถจัดแบ่งออกเป็นส่วนๆ ที่ให้ความหมายอย่างเจาะจงและชัดเจนได้
3) เป็นต้นคิด ลักษณะปัญหาที่เหมาะแก่การวิจัยอีกประการหนึ่งคือ ต้องเป็นปัญหาใหม่ ไม่ซ้า
กับปัญหาอื่นๆ ที่มีคนทาการศึกษาวิจัยมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่จะเป็นต้นคิด (Original) หรือไม่นั้น
เป็นเรื่องที่จะค่อนข้างจะคลุมเครือและมีปัญหาในการตีความอยู่มากว่าเป็นต้นคิดหรือเป็นปัญหาใหม่จริง
หรือไม่ในบางครั้งนักวิจัยทาการวิจัยโดยใช้ปัญหาเก่า แต่ใช้แนวทางการศึกษา (Approach) หรือเทคนิค
วิจัยแบบใหม่มาใช้ในการศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อสรุปหรือทฤษฎีเก่าๆ ว่าจะได้ข้อสรุปตรงกันหรือไม่ก็มีอยู่
เป็นอันมาก การให้ความสาคัญแก่ปัญหาที่เป็นต้นคิด เช่น อ้างถึงว่าใครเคยทาการหยิบยกปัญหาหรือแง่มุม
นั้นๆ มาทาการศึกษาบ้างแล้วนั้นเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เริ่ม และผู้สืบต่อที่ทาการ ศึกษาปัญหานั้นให้ลึกซึ้ง
ลงไปเป็นขั้นๆ จนถึงระดับที่รู้จักกันอยู่ในปัจจุบัน ในการวิจัยนักวิจัยต้องคิดปัญหาขึ้นมาเอง ถ้าปัญหานั้นมี
คนศึกษาแล้วก็ควรที่จะได้รับรู้ต้นตอที่มาและรายละเอียดว่าใครศึกษามาบ้างแล้ว ในส่วนไหนบ้าง ได้ผล
อย่างไรเพื่อที่เราจะได้เริ่มศึกษาจากจุดใด เป็นต้น รายละเอียดดังกล่าวอาจทราบได้จากการสารวจวรรณกรรม
หรือบทวิจัยที่เกี่ยวข้อง (review of related: literatures) หรือตรวจสอบจากหนังสือคู่มือ หนังสืออ้างอิง
หรือสารานุกรมต่างๆ เช่น จากรายชื่องานวิจัยของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รายชื่อ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของมหาลัยต่างๆ ซึ่งรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ปัจจุบันรายการเหล่านี้
สามารถบริการโดยผ่านระบบ Internet หรือระบบอื่นๆ เช่น CD – ROM โดยการให้บริการช่วยเหลือของ
บรรณารักษ์ของห้องสมุดขนาดใหญ่ได้โดยสะดวกกว่าเมื่อก่อนนี้เป็นอันมาก
4) ทดสอบได้ ปัญหาของศาสตร์นั้นต้องเป็นปัญหาที่สามารถทดสอบหรือตอบได้ด้วยหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ปัญหาที่ไม่สามารถหาหลักฐานเชิงประจักษ์มาประกอบได้ไม่เรียกว่าเป็นปัญหาทางศาสตร์
อาจจะเป็นปัญหาทางเทววิทยา จริยศาสตร์ หรือปรัชญาก็ได้ ปัญหาดังกล่าวนี้ไม่สามารถทดสอบได้ด้วย
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ถ้าถามว่า “รัฐสภาแบบใดดีที่สุด” ปัญหานี้ไม่สามารถตอบได้ โดยใช้
ประสบการณ์จริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ ความดีความชั่วเป็นการตัดสินโดยค่านิยมเป็นปัญหาทางจริย
ศาสตร์ แม้จะหาหลักฐานบางอย่างที่เกี่ยวข้องมาประกอบได้ แต่ก็ต้องอาศัยการตัดสินค่านิยมเป็นเกณฑ์
ปัญหาเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นปัญหาของศาสตร์
ปัญหาอีกแบบหนึ่งเป็นปัญหาเชิงประจักษ์ แต่เป็นแบบสร้างจินตนาการก็ไม่สามารถทดสอบได้
เช่น “เมื่อไรจะเกิดสงคราม” “เมื่อไรจะมีรัฐบาลโลกที่มีประสิทธิภาพ” ปัญหาเหล่านี้ดูแล้วก็เป็นปัญหาเชิง
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ประจักษ์ แต่ในขณะนี้ยังทดสอบไม่ได้เพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิด ยังไม่มีข้อมูล ข้อสรุป ทฤษฎีและเทคนิค
ใดๆ ที่จะตอบคาถามเช่นนั้นได้ แม้ว่าจะเป็นคาถามที่มีความสาคัญ แต่ไม่สามารถทดสอบได้ด้วยข้อเท็จจริง
(facts) ด้วยเหตุนี้จึงไม่ถือว่าเป็นปัญหาทางศาสตร์ คาถามที่เหมาะสมสาหรับการวิจัย ต้องเป็นคาถามที่ทา
การทดสอบได้ด้วยวิธีการ เทคนิค ที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ ทั้งยังเป็นคาถามที่มีคุณค่า มีความสาคัญ
และเหมาะสมด้วยประการต่างๆ ปกติแล้วปัญหาที่เหมาะสมสาหรับนักวิจัยแต่ละคนนั้นต้องขึ้นอยู่กับสิ่ง
ประกอบต่างๆ ที่จะใช้ในการวิจัยซึ่งเรียกว่าได้เป็น ”ทรัพยากร” สาหรับการวิจัย เช่น วิธีการเทคนิค
เครื่องมือ และปัจจัยอื่นๆ ที่จาเป็น นักวิจัยที่ชาญฉลาดต้องเลือกปัญหาที่มีทางตอบได้ไปทาการวิจัย
5) มีความสาคัญทางทฤษฎี ปัญหาที่เหมาะสมสาหรับนามาวิจัยต้องเป็นปัญหาที่สามารถช่วย
สร้างเสริมพัฒนาความรู้ให้งอกงามยิ่งขึ้นได้ ถ้าปัญหานั้นสั มพันธ์กับกฎ ข้อสรุปทั่วไป หรือทฤษฎี เรียกว่า
ปัญหานั้นมี “ความสาคัญทางทฤษฎี ” (theoretical significance) ถ้าไม่สัมพันธ์กับทฤษฎีใดๆ เรียกว่า
“ปัญหาวิจัยที่ไร้ทฤษฎี ” (atheoretical problems) ขาดความสาคัญในทางวิชาการ ไม่สามารถเชื่อมโยง
เข้ากับทฤษฎีหรือกลุ่มความคิดทางวิชาการใดๆ ได้
6) เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคม ดังที่กล่าวแล้วว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการตอบปัญหาคือการ
อธิบายและทานายปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม การอธิบายและทานายไม่ใช่สิ่งที่ทาได้ง่ายนัก ผล
จากการอธิบายและทานายหมายถึง การที่คนเราสามารถควบคุม หรือกาหนดสิ่ งแวดล้อมที่อยู่รอบ ตัวเรา
ได้ เช่น ถ้าเราอธิบายได้ว่าเหตุใดฟ้าจึงผ่า เราอาจสร้างสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่าได้ แต่ถึงกระนั้นก็ดี การที่จะ
กาหนด (ทานาย) ว่าฟ้าจะผ่าเมื่อเวลาเท่าไรนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ทานองเดียวกับปรากฏการณ์ทาง
การเมือง เราอาจอธิบายได้ว่าทาไมจึงเกิดรัฐประหาร แต่การที่จะกาหนดว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นเมื่อไรนั้น
กาหนดค่อนข้างยากมากเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าเรารู้ว่าปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุใดแล้ว เรา
อาจจัดแจงปัจจัยเหล่านั้นเพื่อให้เกิดสิ่งที่พึงประสงค์ขึ้นมาได้ ดังที่ทางเศรษฐศาสตร์มีทฤษฎีเกี่ยวกับเงินฝืด
เงินเฟ้อ ก็พยายามใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเงินฝืด เงินเฟ้อของประเทศ เป็นต้น แต่บางลักษณะก็เหลือวิสัยที่
จะทานายหรือควบคุมปรากฏการณ์ได้ เช่น รณีปัญหาวิกฤติการณ์การเงินของเอเชีย ในทศวรรษ 2540
เป็ น ต้น ในทางการเมืองและสั งคม สิ่งที่นับว่าเป็นปั ญหาสาหรับมนุษยชาติ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับสงคราม
ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ความยากจน การขาดการศึกษา อาชญากรรมที่รุนแรงขึ้น สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
คุณภาพชีวิต สุขภาพของประชาชน สิทธิชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ประชาสังคม การกระจายอานาจ เป็นต้น
กล่าวได้ว่า สังคมศาสตร์ยังอยู่ ในระยะเริ่ม แรกที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเหล่านี้ ถ้าปัญหาเชิงประจักษ์ใดๆ มี
ส่วนที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับปัญหาเหล่านี้ได้แล้ว เราเรียกว่าปัญหานั้นเป็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมหรือปัญหาเชิงปฏิบัติการ
หลักเกณฑ์การตั้งปัญหาการวิจัย
ในการกาหนดปัญหาการวิจัย นักวิจัยจะต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์ในการตั้งปัญหา ทั้งนี้ พงษ์
เทพ วรกิจโภคาทร และนันทวัน สุชาโต (2533 : 61 - 62) ได้ให้หลักเกณฑ์ใน การตั้งปัญหาการวิจัย
ไว้ดังนี้
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1. แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป คาว่าตัวแปร (Variable) นี้ หมายถึง
สัญ ลักษณ์ ของค่าการเปลี่ ย นแปลง (Variate) ซึ่งอาจเป็นค่าการเปลี่ ยนแปลงที่เป็นเชิงปริมาณ เช่น
น้าหนัก ความสู ง ความเร็ว ความยาวหรือค่าเปลี่ยนแปลงเชิงคุณ ภาพ เช่น ทัศนคติผลกระทบอัน
เนื่องจากการสื่อสาร ทั้งค่าการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและคุณภาพนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละ
บุคคลหรือเรื่องที่ทาการศึกษา
ปกติตัวแปรที่ใช้ในปัญหาของการวิจัยจะมีอยู่ 2 ตัว คือ ตัวแปรที่เป็นเหตุหรือเกิดขึ้นก่อน
และตัวแปรที่เป็นผลหรือเกิดขึ้นภายหลัง เช่น การสอนแบบปกติกับการสอนแบบแก้ปัญหา การสอน
แบบใดจะท าให้ นั กเรีย นมีผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนมากกว่ากั น การสอนแบบปกติ และการสอนแบบ
แก้ปัญหาเป็นตัวแปรเหตุ ส่วนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นตัวแปรผล ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวต่อไปในบทที่
3
2. เป็ น ข้ อ ความที่ ชั ด เจนและไม่ ค ลุ ม เครื อ ข้อ ความเป็ น ปั ญ หาของการวิ จัย นั้ น อาจเป็ น
ข้อความเชิงพรรณนาหรือเป็นข้อความที่เป็นรูปคาถามก็ได้ แต่หลักสาคัญคือจะต้องเป็นข้อความที่ใช้ภาษา
ชัดเจน ไม่ใช่ข้อความที่ยาวเกินไป ควรมีความสั้นกะทัดรัด มีความหมายที่แน่ชัดเข้าใจง่าย
3. เป็นปัญหาที่สามารถตอบได้ การตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วหาคาตอบไม่ได้จะไม่ยอมรับเป็นปัญหา
ของการวิจัย การหาคาตอบไม่ได้นี้ หมายถึงการไม่สามารถจะหาข้อมูลมาเป็นคาตอบได้ เช่น เมื่อมนุษย์
ตายไปแล้วจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกจริงหรือไม่ หรือการหาคาตอบได้บางส่วนหรือปัญหานั้นกว้างขวางมาก
เกินไป เช่น ทาไมประเทศไทยจึงไม่มีการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเสียที หรือ
ทาไมคนไทยจึงไม่รวย
การหาคาตอบไม่ได้นี้ นอกจากจะครอบคลุมตัวข้อมูล และตัวปัญหาเองแล้วยังรวมถึงตัว
นักวิจัยเองด้วย คือ นักวิจัยมีความรู้ความสามารถในการทาวิจัยเรื่องนั้น ๆ หรือไม่ หากตั้งปัญหาของ
การวิจัยแล้ว นักวิจัยไม่มีปั ญญาหรือไม่มีความสามารถจะหาคาตอบของปัญหานั้นได้ ก็ไม่สมควรตั้งเป็น
ปัญหาการวิจัย
4. มีความสาคัญและเป็นประโยชน์ เนื่องจากการวิจัยแต่ละครั้ง จาเป็นต้องใช้งบประมาณ
กาลังคน เวลาและสิ่งอื่น ๆ ในการดาเนินงานมาก ดังนั้น การตัดสินใจทาวิจัยแต่ละครั้ง จึงต้องคานึงถึง
ความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับด้วย ความสาคัญและประโยชน์นี้จะต้องพิจารณาให้ไกลกว่านักวิจัย
เพียงคนเดียว แต่เป็นการวิจัยที่จะให้ประโยชน์หรือมีความสาคัญต่อสถาบันหรือสังคมเช่นไรเป็นสาคัญ
ผู้ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย หรือผู้ที่คิดอยากจะทาการวิจัยบางคนอาจคิดว่ามีการวิจัยกันมานาน
และทากันมาก ทั้งในด้านเอกชน บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ คณาจารย์ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ รวมทั้งนิสิตและนักศึกษาที่ทาปริญญานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ประเภทงานวิจัย ทาวิจัยกันมากจน
คิดว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเหลือไว้ให้ตนวิจัย ซึ่ง ที่จริงแล้วปัญหาในการวิจัยมีอยู่มากมาย ทั้งนี้เนื่องจาก
เหตุผลดังต่อไปนี้
1. ยังมีสิ่งต่าง ๆ อีกมากมายมหาศาลที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจ ยังไม่เกิดความกระจ่าง จาเป็นต้อง
วิจัย เพื่อให้เกิดความรู้ความกระจ่างในเรื่องเหล่านั้น
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2. การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์จะพบกับปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอบางปัญหาจาเป็นต้อง
อาศัยการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้เข้าใจและดาเนินการแก้ไข
3. ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ จะมีตัวแปรจานวนมากที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลาสถานที่
สภาพแวดล้อม ผลการค้นพบจากการวิจัย ณ ที่ใดที่หนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่แน่ว่าจะสามารถอ้า งอิง
ครอบคลุมไปในที่อีกแห่งหนึ่ง หรือในเวลาต่อ ๆ มาได้ จึงจาเป็นต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัด
4. งานวิจัยที่ทาไปแล้ว โดยทั่วไปจะยังไม่สิ้นสุดในตัวเอง ระยะหลังอาจพบทฤษฎีใหม่ มี
ผู้พัฒ นาเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลใหม่ หรือเทคนิคในการวิเคราะห์แบบใหม่ หรือเทคนิคการศึ กษา
แบบใหม่ ทาให้เกิดความสนใจที่จะตรวจสอบเรื่องเดิมที่ได้วิจัยไปแล้วโดยใช้เทคนิค หรือวิธีการใหม่ ๆ
ดังกล่าวนั้น นอกจากนี้แล้วในการวิจัยที่ผ่านมาอาจศึกษาในส่วน ย่อย ๆ ไม่ละเอียดลึกซึ้ง ไม่เห็นภาพรวม
ก็อาจวิจัยใหม่เพื่อให้เห็นภาพรวมก็ได้
แหล่งของปัญหาการวิจัย มีแหล่งที่จะช่วยให้สามารถพบปัญหา เลือกปัญหา หรือกาหนด
ปัญหาการวิจัยหลายแหล่ง ดังนี้
1) รายงานการวิจัยของคนอื่น ๆ ที่พิมพ์ออกมาแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในวารสารการวิจัยต่าง ๆ ทั้ง
ภาษาไทยและต่ างประเทศ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ห รือ วิท ยานิ พ นธ์ ซึ่ งเป็ น ผลงานวิจั ยที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
การศึกษาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
หรือในรูปรายงานการวิจัยที่พิมพ์ออกมาเป็นเล่มหรือแม้กระทั่งบทคัดย่อที่มีการรวบรวมไว้ เช่น บทคัดย่อ
ปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิมพ์ออกมาเป็นรายปี ข่าวสารการ
วิจัยของหน่วยงานที่ทาวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เช่น ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แหล่งที่เป็นภาษาอังกฤษที่มีบทคัดย่องานเป็นจานวนมาก เช่น Dissertation Abstracts International
การศึกษารายงานการวิจัยในแหล่งต่างๆ ดังกล่าว อาจช่วยให้ได้แง่คิด สามารถกาหนดปัญหาการวิจัยได้
นักวิจัยอาจพบวิธีการศึกษาที่น่าสนใจการวิจัยเรื่องหนึ่ง และเห็นลู่ทางที่นามาศึกษากับปัญหาหนึ่งที่มีผู้
ศึกษา โดยใช้วิธีที่แตกต่างออกไป หรือมองเห็นลู่ ทางในการศึกษาปัญ หาหนึ่งโดยใช้ตัวแปรที่ แตกต่าง
ออกไป เป็นต้น ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อของรายงานการวิจัย อาจช่วยให้พบปัญหาที่น่าสนใจก็ได้
2) ทฤษฎี ข้อเสนอแนะใหม่ ๆ และบทความของผู้รู้ ไม่ว่าจะอยู่ในตารา วารสารวิชาการสาขา
ต่าง ๆ การศึ กษาทฤษฎี ข้อเสนอแนะใหม่ ๆ และบทความของผู้ รู้อย่ างกว้างขวาง ในตารา เอกสาร
วารสารวิชาการ ในด้านที่ตนสนใจ อาจช่วยให้มองเห็นปัญหาในการวิจัยได้
3) การเข้าร่วมสัมมนา ประชุมทางวิชาการในเรื่องต่างๆ อาจช่วยให้พบปัญหาที่ควรทาการ
วิจัยได้
4) การเสนอข้ อ ที่ ค วรท าวิ จั ย ของหน่ ว ยงานที่ ให้ ทุ น ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การวิจั ย เช่ น
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สานักคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย
ระบุลักษณะโครงการวิจัย หรือโดยการกาหนดเรื่องของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และ
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ อาจช่วยให้เลือกเรื่องที่จะวิจัยได้
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5) จากการให้คอมพิวเตอร์พิมพ์รายชื่อเรื่องต่าง ๆ ที่มีนักวิจัยไว้แล้วตามหมวด ต่าง ๆ ใน
สาขาที่ตนสนใจเพื่อที่จะได้แนวคิดในการวิจัย หรือให้พิมพ์ผลงานวิจัยโดยย่อในเรื่องที่ตนสนใจ เมื่อศึกษา
ในเรื่องเหล่านั้นอาจพบปัญหาที่จะทาวิจัย
6) จากการปฏิบัติงานในหน้าที่อาจพบปัญหาที่น่าทาวิจัย
เกณฑ์ในการเลือกปัญหาที่จะวิจัย
เพื่อให้สามารถเลือกปัญหาที่จะวิจัยได้อย่ างเหมาะสม ควรพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประกอบกัน
ด้านนักวิจัย
1) เป็นเรื่องที่นักวิจัยมีความสนใจใคร่รู้อย่างแท้จริง หรือศรัทธาอย่างแรงกล้าในการแสวงหา
คาตอบ จากลักษณะของงานวิจัยซึ่งเป็นการทากิจกรรมที่ต้องอาศัยความพากเพียร ความอดทน ความ
ตั้งใจทาอย่างระมัดระวังจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกปัญหาที่ตนสนใจ ถ้าเป็นปัญหาที่ไม่สนใจอาจ ทา
ให้งานวิจัยนั้นขาดคุณภาพ หรือนักวิจัยเกิดความเบื่อหน่ายเลิกล้มกลางคันได้ อย่า งไรก็ตามความสนใจ
อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เพราะเรื่องที่นักวิจัยสนใจอาจ เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีความสาคัญ หรือมีปัญหา
เรื่องค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งต้องพิจารณาด้วย
2) เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของนักวิจัย ในการเลือกปัญหา การวิจัย
นักวิจัยจะต้องพิจารณาถึงขีดจากัดของความสามารถ พื้นฐานและประสบการณ์ของตนอย่างเที่ยงธรรม
แล้วเลือกวิจัยในปัญหาที่ตนมีความรู้ในข้อเท็จจริง ในทฤษฎีของเรื่องนั้น ๆ และมีความสามารถความ
ชานาญในเรื่องนั้น การเลือกงานวิจัยที่ตนไม่ถนัดหรือขาดความสามารถ จะทาให้เกิดปัญหาอย่างมาก มี
งานวิจัยบางเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในด้านที่นักวิจัยไม่ได้รับการฝึกฝนมาก่อน ถ้าจาเป็นต้อง
วิจัยเรื่องดังกล่าวก็อาจกระทาได้โดยศึกษาค้นคว้าในด้านนั้นเพิ่มเติมให้มาก ทั้งนี้ต้องมั่นใจก่อนว่าตนมี
ศักยภาพในการเรียนรู้ในการที่จะเข้าใจในเรื่องนั้ น ถ้าเป็นไปได้ควรทาการวิจัยเป็นคณะโดยร่วมมือกับ
บุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับการวิจัย และปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้ได้
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
3) เป็นเรื่องที่มีทุนวิจัยเพียงพอ ค่าใช้จ่ายในการวิจัย เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะต้องพิจารณา
ให้รอบคอบ ควรทาประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยให้ละเอียด ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างบุคลากร ค่าใช้
คอมพิ วเตอร์ ค่ าวัสดุอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ค่าเดิ นทางเก็ บรวบรวมข้อมูล ค่ าจ้างพิ มพ์ รายงานการวิจั ย ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายเป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งในการกาหนดความสมบูรณ์ หรือความกว้างขวางของเรื่องที่วิจัย
ถ้ามีทุนมากก็จะเอื้อต่อการวิจัยในเรื่องที่มีความลุ่มลึก มีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่การวิจัยในเรื่องที่มีคุณค่า
ไม่จาเป็นต้องลงทุนมากมายเสมอไป ในเรื่องทุนการวิจัยนี้บางครั้งอาจได้รับการสนับสนุนให้ทุนอุดหนุนจาก
หน่วยงาน สถาบันที่ส่งเสริมการวิจัย ถ้าเสนอโครงการวิจัยในเรื่องที่อยู่ในความสนใจ เป็นเรื่องที่เข้าเกณฑ์
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ตามที่วางไว้ หรือใช้งบประมาณของหน่วยงานของตน ลักษณะดังกล่าวนี้จะช่วยขจัดปัญหาเกี่ยวกับทุนวิจัย
ได้

ด้านปัญหาที่จะทาการวิจัย
1) เป็นปัญหาที่มีความสาคั ญ กล่าวคือผลของการวิจัยมีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ต่อหน่ วยงาน ฯลฯ เช่น สามารถน าไปพิจารณาปรับปรุงระบบการทางาน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือ
เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ
2) ควรเป็นปัญหาที่มีลักษณะริเริ่มมีนวภาพ (Originality) สูง ไม่ว่าจะเป็นด้านจุดประสงค์ใน
การวิจัยหรือวิธีการวิจัย
ด้านสภาพที่เอื้อต่อการวิจัย
1) มีแหล่งสาหรับค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างเพียงพอ อาจเป็นห้องสมุด หรือ
บริการการสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2) สามารถขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย เช่น จากผู้สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
ความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง ความร่วมมือจากหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
การเขียนชื่อเรื่องการวิจัย
ชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่องของการวิจัย (Research Topic) เป็นการกาหนดว่า นักวิจัยจะทา
การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด ทั้งนี้ชื่อเรื่องหรือปัญหาวิจัย ควรประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๆ 3 ส่วน ได้แก่ ตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษา, ประชากรที่ต้องการศึกษา และวิธีการศึกษาหรือข้อมูล หรือสถิติที่ ใช้ (ส านั ก
มาตรฐานการศึกษา, 2545, หน้า 78)
การกาหนดหัวข้อเรื่องมักจะมีลักษณะเป็นประโยคบอกเล่ าที่สมบูรณ์ โดยใช้ข้อความที่ชวนให้
ผู้อ่านสนใจในเรื่องที่ทาการวิจัย หัวข้อเรื่องจะเป็นข้อความที่อ่านง่าย กะทัดรัดและเป็นที่น่าสนใจหรือ
สะดุดใจผู้อ่าน แต่ไม่ควรเป็นข้อความที่ยาวเกินไป ชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่องของการวิจัยควรแสดงถึงสิ่งที่
ต้องการวิจัย วัตถุประสงค์และขอบเขตกว้าง ๆ ของการวิจัยเรื่อง นั้น ๆ หลักการเขียนชื่อเรื่องอาจทาได้
ดังนี้
1) ชื่อเรื่องของการวิจัยควรอยู่ในรูปข้อความบอกเล่า ไม่ควรเขียนในรูปปัญหาหรือคาถามของการ
วิจัยนั้น
2) ชื่อเรื่องจะต้องเป็นข้อความสั้น กะทัดรัด ใช้ข้อความที่ง่ายและสื่อความหมายอย่างชัดเจน
เป็นที่น่าสนใจ เป็นข้อความที่ไม่สั้นหรือยาวเกินไป
3) ชื่อเรื่ องจะต้องตรงกับ ปั ญ หาที่ ทาการวิจัย เมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้ ว ผู้อ่านควรจะทราบว่า
นั กวิจั ย ได้ ท าการวิจั ย เกี่ ย วกับ ปั ญ หาอะไร มี ข อบเขตแค่ไหน การตั้ งชื่ อเรื่องบางครั้งอาจบ่ ง บอกถึ ง
ประเภทของการวิจัยก็ได้ เช่น การวิจัยเชิงพัฒนาการ อาจตั้งชื่อเรื่องโดยเริ่มต้นว่า “การวิจัยและพัฒนา
”เช่น “การวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตตามวิถีสังคมชาวพุทธ : กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนอาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี” เป็นต้น
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4) ภาษาที่นามาใช้เป็นชื่อเรื่องของการวิจัย ควรเป็นภาษาที่ดีและเป็นข้อความที่สมบูรณ์ เข้าใจ
ง่าย
1. การเขียนความสาคัญของปัญหา
ความส าคั ญ ของปั ญ หาเป็ น ส่ ว นกล่ าวถึ งที่ ม าของปั ญ หาที่ จ ะศึ ก ษา ควรเขี ย นในลั ก ษณะ
วิเคราะห์ปัญหา ให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนว่าปัญหาของการวิจัยเรื่องนั้นคืออะไร เหตุใดนักวิจัยสนใจศึกษา
ค้นคว้าเรื่ องนั้ น ในการเขีย นภู มิห ลั งจะต้อ งใช้โครงเรื่อ ง (Theme) ของนั กวิจัยเอง อาจอ้างถึงทฤษฎี
กฎเกณฑ์ หรือ คากล่าวที่เชื่อถือได้ของบุคคลอื่น เพื่อให้มีน้าหนัก มีความสมบูรณ์ การเขียนความเป็นมา
และความสาคัญของปัญหาคือการเล่าให้ผู้อ่านทราบถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยเขียนให้สัมพันธ์กับ
หลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ต้องทาการวิจั ย เรื่องนั้ น ๆ มั กอ้างอิงหลั กการ แนวคิด และทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ๆ มา
ประกอบการบรรยาย ทาให้ผู้อ่านมองเห็นความจาเป็นและสภาพปัญหาของการวิจัย มักจะเขียนเป็นย่อ
หน้าๆ ไม่ยืดยาวเกินไป พยายามให้เนื้อความต่อเนื่องกัน มักจะเริ่มจากสภาพปัญหา แนวนโยบาย หลักการ
แนวคิด และการแก้ปัญหา
การเขียนความสาคัญของปัญหาจะต้องเขียนให้เห็นความสาคัญของปัญหาหรือหัวข้อที่จะทา
การวิจัย โดยเน้นให้เห็นประเด็นสาคัญๆ ที่จาเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ทาการวิจัยโดยตรง สิ่งที่ควรคานึง
ในการเขียนมี ดังนี้
(1) เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่นาเสนอควรเป็นเหตุผลที่นาไปสู่จุดที่เป็นปัญหาที่จะทาการ
วิจัย และช่วยชี้ให้เห็นความสาคัญของสิ่งที่จะวิจัย
(2) ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้เหตุผลนั้นดูมีน้าหนักสมควรที่จะทาการวิจัย
(3) ควรเขียนให้เข้าใจง่ายโดยนาเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นลาดับต่อเนื่อง
จุดบกพร่องที่มักพบในการเขียนความสาคัญของปัญหามีดังนี้
(1) ใช้วิธีตัดต่อ กล่าวคือนาข้อความคากล่าวของบุคคลต่างๆ มาวางเรียงต่อๆ กันไปตามลาดับ
ทาให้ไม่เห็นโครงเรื่องหรือความคิดที่สะท้อนปัญหาที่จะวิจัย ข้อความเหล่านั้นมักไม่ปะติดปะต่อเป็นเรื่อง
เดียวกัน
(2) เขียนความสาคัญของปัญหากว้างเกินไป โดยไปกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องแต่
อยู่ห่างไกลเกินไป เช่น จะวิจัยเปรียบเทียบวิธีสอนสองวิธีแต่ไปกล่าวถึงการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
(3) ยกคากล่าวหรือผลการวิจัยที่ล้าสมัย คากล่าวของบางคนที่พูดถึงปัจจุบันแต่กล่าวไว้เมื่อ สิบ
กว่าปีมาแล้ว โดยที่สถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันขณะที่จะทาวิจัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ไม่ควรยกมาอ้าง
ประกอบ และผลงานวิจั ย ที่ ศึกษานานมาแล้ ว ผลการค้น พบดังกล่ าว ไม่ตรงกับ สภาพในปัจจุบัน ที่ได้
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ก็ไม่ควรนามาอ้างเช่นกัน
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(4) ยกเอาเรื่องราว ข้อความ ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ว่าเป็นเรื่องจริงมีความถูกต้องมาให้น้าหนัก
สะท้อนถึงว่า นักวิจัยยึดมั่นเชื่อถือว่าถูกต้องโดยไม่สามารถอธิบายเหตุผลหรือความถูกต้องได้
(5) การใช้สามัญสานึก กล่าวคือกล่าวอ้างตามที่ตนคิดว่าจะเป็นเช่นนั้น เมื่อสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่
โต้แย้งได้ยังไม่มีหลักฐานหรือทฤษฎีรอง
(6) อ้างสถานการณ์ของต่างประเทศซึ่งแตกต่างกันกรณีของไทย มาเป็นเหตุผลในกรณีจะต้อง
ใช้สถานการณ์ของไทยเราเอง ทาให้ขาดความเที่ยงตรงไม่เป็นที่ยอมรับได้
(7) ใช้ภาษาไทยไม่เหมาะสม เช่น ใช้ภาษาพูด ใช้คาฟุ่มเฟือย เป็นต้น
กรอบการเขียนความสาคัญของปัญหาการวิจัย นาเสนอได้ดังภาพ
กว้ าง

สภาพปัญหา

ปัญหาการวิจัย

หลักการ / ทฤษฎี

คาถามวิจัย

ชื่อหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ
แนวทางการเขียนความเป็นมาของการวิจัย
ภาพที่ 2 แนวทางการเขียนความเป็นมาของการวิจัย
ที่มา : ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ ( 2544 : 42 )
2. การเขียนคาถามหรือโจทย์การวิจัย
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แคบ

“คาถามวิจัย (Research Question)” หรืออาจเรียกว่า “โจทย์การวิจัย (Research
Problem)” เป็นการระบุว่า “เราอยากจะรู้อะไร (ใหม่) จากการทางานวิจัยนี้ “ความรู้นี้ควรจะยังไม่มีอยู่
ในที่อื่น (เพราะถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่จาเป็นจะต้องไปหาความรู้ซ้าอีก) หรือมีอยู่บ้างแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ หรือยัง
ไม่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่ต้องการจะนาไปใช้ จาเป็นต้องหาความรู้เพิ่มเติม คาถามวิจัย เป็นหัวใจ
ของโครงการวิจัย ต้องระบุให้ชัดเจน เพราะจะมีผลต่อไปถึงการออกแบบการวิจัย และกิจกรรมที่จะทาใน
โครงการวิจัยทั้งหมด เพื่อที่จะตอบคาถามวิจัยนี้
หลักการเขียนคาถามหรือโจทย์การวิจัย
1) แต่ละคาถามการวิจัยต้องอยู่ภายใต้กรอบของปัญหาวิจัย
2) ควรมีการเรียงลาดับคาถามการวิจัยแต่ละข้อตามลาดับกิจกรรมก่อนหลัง
3) คาถามการวิจัยต้องไม่มากเกินไปจนนักวิจัยไม่สามารถทากิจกรรมการวิจัยตอบคาถาม
ทั้งหมด
ตัวอย่างการเขียนคาถามการวิจัย
การวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์ระดับจุลภาคสาหรับการปฏิรูปตารวจไทย กรณีศึกษาสถานีตารวจใน
สังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาล”
1) สถานี ตารวจในสั งกัดกองบั ญ ชาการตารวจนครบาลได้นากลยุทธ์การปฏิรูปการจัดการ
ภาครัฐใดบ้างไปใช้จริงในสถานีตารวจ และกลยุทธ์ที่นาไปใช้นั้นได้ใช้มากน้อยเพียงใด
2) การนากลยุทธ์การปฏิรูปการจัดการภาครัฐไปใช้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงกับ
สถานีตารวจในสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาลหรือไม่อย่างไร
3) ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงจากการนากลยุทธ์การปฏิรูปการจัดการภาครัฐไปใช้ใน
สถานีตารวจสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์หลักของการปฏิรูประบบราชการหรือไม่
4) จะมีแนวทางใดในการแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างการปฏิรูปการจัดการภาครัฐ
ในทางปฏิบัติจริงในสถานีตารวจกับนโยบายการปฏิรูปตารวจไทย
3. การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นส่วนที่ชี้ให้ทราบว่านักวิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร อาจเขียนใน
รูปวัตถุประสงค์ทั่วไป ที่ไม่แยกเป็นรายข้อ หรือเขียนในรูปวัตถุประสงค์เฉพาะที่แยกเป็นรายข้อ หรืออาจ
เขียนทั้งสองอย่าง (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2539, หน้า 6)
ตัวอย่างวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ไม่เขียนแยกเป็นรายข้อ
“เพื่อพัฒนารูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน”
“การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรม 7 ประการ
ประกอบด้วย ความมีวินัย ความขยันหมั่นเพียร การให้ความร่วมมือ การช่วยตัวเอง การเสียสละ ความ
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ซื่อสัตย์ ความมีน้าใจเป็นนักกีฬาระหว่างการใช้หลักสูตรประถมศึ กษาพุทธศักราช 2503 กับการทดลองใช้
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521”
“เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนเป็นกลุ่ม ที่สามารถให้ผลการเรียนของผู้เรียนใกล้เคียงกับผลการ
สอนแบบตัวต่อตัวและทดลองรูปแบบการสอนที่พัฒนาเพื่อหาค่าประสิทธิภาพการสอน”
ตัวอย่างวัตถุประสงค์ที่เขียนแยกเป็นรายข้อ
งานวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”
ของวิเชียร เกตุสิงห์ แยกเป็นรายข้อดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปในองค์ประกอบต่างๆ ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการกระจายของกลุ่มต่างๆ ระหว่างนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่
5 นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกและนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ โดยพิจารณาตามลักษณะในตัวแปรต่างๆ คือ
เพศของนักเรียนประเภทโรงเรียน ภาคภูมิศาสตร์ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ นานที่สุ ด
อาชีพและระดับการศึกษาของบิดามารดา
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในองค์ประกอบต่างๆ กับผลการสอบคัดเลือกกลุ่มวิชา
ต่างๆ
4) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรในองค์ประกอบต่างๆ ที่มีต่อผลการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
หลักในการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย มีดังนี้
1) กรณีที่เขียนแยกเป็นรายข้อควรเขียนเรียงตามลาดับความสาคัญหรือจากส่วนรวมไปหา
ส่วนย่อย
2) ใช้ภาษาที่กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
3) เขียนให้ครอบคลุม ให้ผู้อ่านเข้าใจแจ่มชัดว่า นักวิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร
4. การเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยหมายถึงสิ่งที่นักวิจัยคาดว่าจะเกิ ดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย มี
ความสาคัญคือทาให้มองเห็นคุณค่าของโครงการวิจัย เป็นการกาหนดว่าเมื่อทาการวิจัยเรื่องนั้นๆ เสร็จแล้ว
จะสามารถนาผลของการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนี้จะเป็นส่วนบ่งชี้
ถึงความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้องทาการวิจัยปัญหานั้นๆ การวิจัยที่ให้ประโยชน์ในการนาไปใช้ได้มาก
ถือว่าเป็นการวิจัยที่สาคัญ และควรได้ทาการวิจัยก่อน การกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยมักจะอยู่
ในรูปของการคาดคะเนว่า ถ้าการวิจัยนั้นได้ผลตรงตามความมุ่งหมายของการวิจัยแล้ว จะสามารถนาผลที่
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ได้รับไปใช้ลักษณะใดได้บ้าง ประโยชน์ที่ได้รับควรจะอยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็นไปได้และสอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยควรเขียนให้เห็นด้วย 3 ประเด็นที่สาคัญคือ
1) ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการกิจกรรมการวิจัยโดยมีจุดประสงค์เฉพาะ
ของการวิจัยเป็นตัวตั้ง ดังนั้น การเขียนผลผลิตต้องมีความสอดคล้องและครบตามจานวนจุดประสงค์การวิจัย
เฉพาะ
2) ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง การคาดคะเนของนักวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า จะนาผลผลิต
ของการวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ างใดและใครเป็ น ผู้ ใช้ นั ก วิ จั ย ไม่ ต้ อ งท าการติ ด ตามว่ ามี ก ารเอาไปใช้
ประโยชน์ดังที่คาดหวังหรือไม่ การเขียนต้องให้เห็นผลลัพธ์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนหรือเป็นรูปธรรม
เพราะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นคุ ณค่าของโครงการวิจัยนั้น แบบฟอร์มเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของ วช.
ผลลัพธ์ที่เขียนอาจแสดงให้เห็นศักยภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับ
(1) แก้ปัญหาในการดาเนินงานของหน่วยงานที่ทาการวิจัย
(2) เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
(3) บริการความรู้แก่ประชาชน
(4) บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ
(5) นาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
(6) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
(7) เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย
(8) อื่น ๆ (ระบุ)
หมายเหตุ แต่ละข้อดังกล่าว 1 – 8 เมื่อกล่าวถึงแต่ละผลลัพธ์ให้ระบุชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กากับด้วย
3) ผลกระทบจากโครงการวิจัย (Impact) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเชิงบวก
ภายหลังที่มีการนาผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ควรเขียนให้เห็นผลกระทบจากโครงการวิจัยอย่าง
ชัดเจน เพราะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นคุณค่าที่สาคัญของโครงการวิจัยนั้น
เอกสารอ้างอิง
พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร และนันทวัน สุชาโต. (2533). รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย. ในเอกสารประกอบการ
สอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
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การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวิจัย
ธนาชัย สุขวณิช**
การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรม คือ การอ่านทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ฉนั้นเป้าหมายแรก
จึงต้องทบทวนวรรณกรรมวิจั ย ซึ่งหมายถึง บทความวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือในรายงานการ
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ประชุมวิชาการ (Proceeding) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ วิทยานิพนธ์ หรือเอกสารอื่นที่เป็นผลมาจากการ
วิจัย เช่น รวมบทคัดย่อการวิจัย บทความปริทัศน์ที่สังเคราะห์จากการวิจัย เป็นต้น
ปัญหา คือ จะเข้าถึงสารสนเทศเพื่อทบทวนวรรณกรรมได้อย่างไร ผู้เขียนมีหลักง่ายๆ ตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ขั้นกาหนดประเด็นการวิจัย และกาหนดคาหลักของการวิจัย กล่าว คือ ผู้วิจัยต้องรู้ว่าตนกาลัง
ทาวิจัยเรื่องอะไร เกี่ยวกับอะไร ถ้ายังตั้งชื่อเรื่องไม่ได้ หรือยังไม่มีชื่อเรื่อง ผู้วิจัยต้องรู้ว่าหัวข้อเรื่องที่ตน
สนใจ (Subject) คื อ อะไร และค าหลั ก หรื อ ค าส าคั ญ (Keyword) ที่ เกี่ ย วข้ อ งมี ค าใดบ้ า ง หั ว เรื่ อ งคื อ
ประเด็นหลัก เช่น ประเด็น การท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการท่องเที่ยว หรือท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น
คาหลัก คือ คาสาคัญ เช่น การท่องเที่ยว ชุมชน การจัดการ เป็นต้น
2. ขั้น ก าหนดแหล่ งข้อ มูล คือ ผู้ วิจัยต้อ งรู้ว่าจะหาข้อมู ล การวิจัยจากที่ ใด เช่ น ค้น ข้อมู ล ใน
ห้องสมุด หรือ ค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งมีวิธีการเข้าถึงไม่เหมือนกัน
3. ขั้นกาหนดการเข้าถึงสารสนเทศการวิจัย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสาคัญมากที่ผู้วิจัยต้ องมีทักษะ
การเข้าถึงงานวิจัยที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยต้องมีทักษะทางสารนิเทศ หรือเป็นผู้รู้สารสนเทศ นั่นคือ ต้อง
กาหนดความต้องการสารสนเทศทางการวิจัยที่ตนต้องการได้ รู้จักเครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศการวิจัย การ
ประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานวิจัย การประมวลผล และการใช้ประโยชน์งานวิจัย ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้เป็นการเข้าถึงงานวิจัยชนิดต่างๆ ด้วยเครื่องมือ อย่างง่าย 2 ชนิด คือ OPAC และ Search engine
และที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้ เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและตรงประเด็น คือ การเข้าถึงฐานข้อมูล
(Data base) ซึ่งมีอยู่จานวนมาก สาหรับนักวิจัยหน้าใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ในการวิจัย ขอแนะนา
ฐานข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ ไทย (http://tdc.thailis.or.th/tdc) และฐานข้ อ มู ล Science direct ซึ่ ง ทั้ ง สอง
ฐานข้อมูลนี้ ทุกมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นสมาชิก สามารถเข้าถึงโดยไม่ยาก นอกจากนี้แล้วยังมีฐานข้อมูลเฉพาะ
เรื่องจานวนมาก
4. ขั้นทบทวนวรรณกรรม ขั้นนี้ผูวิจัยจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการอ่าน การสรุปประเด็น
และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งมีเทคนิค ดังนี้
** อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยา
เขตศาลายา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
4.1 การอ่าน การอ่านมีวิธีการอยู่ 2 วิธี คือ 1) การอ่านผ่านๆเพื่อตตรวจสอบว่าเรื่องที่อ่านนั้น
เกียวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยกาลังสนใจหรือไม่ การอ่านในลักษณะนี้เป็นการอ่านเพื่ อสารวจความเกี่ยวข้อง
อ่านเพื่อให้รู้ว่ามีประเด็นสาคัญเกี่ยวข้องกับการวิจัยของเราอย่างไร การอ่านในขั้นตอนนี้จึงต้องใช้เทคนิค
การอ่านแบบกวาดสายตา (Scaning) คือ การอ่านแบบผ่านสายตาให้รู้ว่าเรื่องที่อ่านนี้เ่ยวข้
กี่ องกับการวิจัย
ของเราหรือไม่ สิ่งสาคัญที่จะต้องสังเกต คือ คาสาคัญ มีอะไรบ้าง หากอ่านแล้วมีคาสาคัญเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่เรากาลั งจะวิจัยผู้ วิจัยจึ งค่อยอ่านในขั้นต่อไป 2) การอ่านจับประเด็นเป็นการอ่านเพื่อพินิจพิเคราะห์
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(Sciming) พิจารณาประเด็นสาคัญและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การอ่านในขั้นนี้เป็นการอ่านเพื่อจด
บันทึก ก่อนที่จะนาสิ่งที่จดบันทึกไปสังเคราะห์
4.2 การจดบันทึก คือการบันทึกวรรณกรรมที่อ่าน แบ่งเป็น 4 แบบ คือ
4.2.1 บันทึกแบบสรุปความ (Sumary note) เป็นการจดบันทึกความรู้จากการอ่านด้วย
การสรุปใจความสาคัญโดยการเขียนขึ้นใหม่ให้เป็นสานวนของผู้บัน ทึกเอง การสรุปไม่ใช่การย่อความ แต่
เป็นการสรุปใจความสาคัญ หรือสรุปความคิดหลัก (Main idia) ของเรื่องนั้นๆ คือ การบันทึกแบบวิจารณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง
4.2.2 บั น ทึ ก แบบถอดความ (Pharaphase note) เป็ น การจดบั น ทึ ก ความรู้ จ าก
วรรณกรรมที่อ่านด้วยการอธิบายเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งให้กระชับครบถ้วนด้วยภาษาสานวนของผู้บันทึก
เองให้กระชับเข้าใจง่าย ไม่ใช่การตัดต่อดัดแปลง แต่ต้องเขียนขึ้นใหม่ด้วนภาษาสานวนของผู้บันทึกให้
เนื้อหาครบถ้วนดังเดิม
4.2.3 การบันทึกแบบอัญพจน์ (Quotation note) เป็นการบันทึกโดยคัดลอกข้อความ
สาคัญ หรือมีลักษณะคมคายซาบซึ้ง หรือเป็นคานิยามที่คัดลอกมาจากบรรณานุกรม หรือเป็นข้อความที่
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากเปลี่ยนแปลงอาจมีสานวนไม่ดีเท่าเดิม การบันทึกจึงต้องใส่เครื่องหมาย อัญประกาศ
กากับ "......" ความยาวที่นิยมบันทึกไม่ควรเกิน 4 บรรทัด
4.2.4 บันทึกแบบวิจารณ์ (Criticize note) เป็นการบันทึกที่ผู้บันทึกแสดงความคิดเห็น
ต่อเนื้อหาเรื่องนั้นๆ เพิมเติม
จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) คือ การอ่านวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
วิจัย ประกอบด้วยเอกสาร ตาราต่างๆ บทความทางวิชาการจากวารสารทั้งในและต่างประเทศ รายงานการ
วิ จั ย บทคั ด ย่ อ งานวิ จั ย หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ความรู้ ในสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น วารสาร
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Journals) หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Books) ฐานข้ อ มู ล ต่ า งๆ
ตลอดจนข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นต้น
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทาให้ผู้วิจัยมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้
แนวทางในการวิจัย ทาให้ทราบว่ามีใครทาไว้บ้างแล้ว ทาในลักษณะใด ใช้ตัวแปรใดศึกษา มีวิธีการศึกษา
อย่างไร ผลเป็นอย่างไร ข้อเสนอแนะต่างๆ จากงานวิจัยที่มีผู้ทาไปแล้วมีอย่ างไร การทาวิจัยครั้งต่อไปควร
ทาอย่างไร นอกจากนี้ในวรรณกรรมต่างๆ อาจทาให้ได้แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ ข้อคิดเห็น และความรู้ต่างๆ
ที่เกี่ยวกับงานวิจัยซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินการวิจัยของผู้วิจัย
ทาไมต้องอ่านทบทวนวรรณกรรม
การอ่านทบทวนวรรณกรรม คือ การพิ จารณา วิเคราะห์งานวิจัยของคนอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่มี
ความสาคัญต่องานวิจัยที่จะทา เมื่ออ่านทบทวนวรรณกรรมแล้วไม่ใช่เพียงแต่สรุปย่อวรรณกรรมที่อ่าน
เท่านั้น แต่ต้องประเมินวรรณกรรมและบอกให้ทราบว่าวรรณกรรมที่อ่านแล้วนั้นมีความเหมือนหรือความ
แตกต่ างและสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ที่ จ ะท าอย่ างไร การเขีย นวรรณกรรมที่ เกี่ย วข้อ งไม่ ใช่ก ารสรุป ย่ อ
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วรรณกรรม แต่ต้องอภิปรายว่า งานวิจัยที่อ่านทบทวนเกี่ยวข้องอย่างไรกับงานวิจัยที่จะทา และต้องรู้ว่ามี
งานวิจัยอย่างไรบ้างในเรื่องนั้นที่คนอื่นทาแล้ว
การอ่านทบทวนวรรณกรรมต้องตอบคาถามต่อไปนี้
1. อะไรบ้างที่คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องที่กาลังทางานวิจัย
2. คุณลักษณะของแนวคิดหลักหรือปัจจัยหรือตัวแปรอะไรที่ต้องศึกษา
3. แนวคิดหลัก ปัจจัย หรือตัวแปรที่จะศึกษาสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร
4. มีทฤษฎีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่กาลังศึกษา
5. มีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาที่คุณยังไม่รู้ ไม่เข้าใจ
6. คุณต้องทดสอบอะไรบ้างในงานวิจัยที่จะทา
7. คุณขาดหลักฐานข้อมูลอะไรบ้าง ข้อมูลอะไรที่ตรงกันข้ามหรือมีน้อย
8. งานวิจัยที่จะทาต้องการคาตอบอะไรและจะใช้คาตอบนั้นทาอะไร
9. ทาไมจึงทาวิจัยเรื่องนั้น งานวิจัยนั้นเกิดประโยชน์อะไร
10. การออกแบบงานวิจัย และมีวิธีศึกษาวิจัยที่ไม่ควรใช้มีอะไรบ้าง
ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีประโยชน์ต่อการวิจัยอย่างยิ่งพอประมวลได้ดังนี้
1. ทาให้เกิดความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2. ป้องกันการวิจัยซ้าซ้อนกับบุคคลอื่น เพราะเมื่อทบทวนวรรณกรรมจะทาให้ผู้วิจัยทราบว่ามีใคร
ทาวิจัยเรื่องที่ตนสนใจไปบ้าง ทาวิจัยเกี่ยวกับอะไร
3. ทาให้เกิดแนวความคิดในการดาเนินการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมเป็นแนวทางหนึ่งในการ
สร้างประสบการณ์และความรู้ให้กับผู้วิจัย ซึ่งจะนาไปสู่แนวคิดในการดาเนินการวิจัยต่อไป
4. ช่วยกาหนดปัญหาและสมมติฐานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5. ช่วยในการออกแบบการวิจัยให้เหมาะสม
6. เป็นข้อมูลเสริมสาหรับการอภิปรายและเขียนรายงานการวิจัย
7. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการวิจัยที่จะทา เพราะในการศึ กษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยอย่างกว้างขวาง ย่อมทาให้ผู้วิจัยเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาผลงานวิจัยของผู้อื่น
ทาให้ทราบ
จุดบกพร่องของงานวิจัย และหาทางป้องกันแก้ไขพร้อมทั้งพัฒ นาคุณภาพงานวิจัยของตนให้ มีคุณ ภาพ
ทัดเทียมหรือดีกว่า
การทบทวนวรรณกรรมในการวิ จัยที่ใช้การสรุปย่อวรรณกรรมที่อ่านว่าใครทาวิจัยเรื่องอะไรและ
ไม่ ใช่ เป็ น เพี ย งการบอกให้ ผู้ อ่ านรู้ ว่ ามี ใครท าอะไรบ้ า ง แต่ ก ารทบทวนวรรณกรรมเป็ น การวิ เคราะห์
วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง หลังจากประเมินแล้วว่าวรรณกรรมที่คัดเลือกมาสอดคล้อง
และมีความสาคัญต่องานวิจัยที่จะทา ในการดาเนินการดังกล่าวผู้วิจัยจะต้องมีทักษะสาคัญ 2 ประการ
1. ทักษะการสืบค้นและการคัดเลือกวรรณกรรม ที่ตรงหรือสอดคล้องหรือสาคัญต่องานวิจัยที่จะทา
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2. ทั ก ษะการวิ เคราะห์ ว รรณกรรมเชิ ง ลึ ก ผู้ วิ จั ย ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า วรรณกรรมที่ คั ด เลื อ กมา
แต่ละเรื่องมีจุดเด่นจุดด้อยอะไร มีความสอดคล้องและความครอบคลุมงานวิจัยที่จะทาอย่างไร รวมทั้งต้อง
พิจารณาความถูกต้องและความน่ าเชื่อถือของวรรณกรรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมที่มีความ
ลาเอียงด้านใดด้านหนึ่ง
จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม
จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมมีด้วยกันอย่างน้อย 4 ประการ คือ
1. ให้ผู้อ่านเห็นว่าผู้วิจัยรู้จักวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย รู้เนื้อหาสาระของเรื่องที่จะวิจัยดี
รู้ประเด็นสาคัญ วัตถุประสงค์ และคาถามการวิจัยที่จะทาอย่างดี การทบทวนวรรณกรรมที่ดีทาให้ผู้อ่าน
งานวิจัยเกิดความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถและความรู้เดิมของผู้วิจัย
2. แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของงานวิจัยที่มีอยู่กับงานวิจัยที่จะทา การทบทวนวรรณกรรมเป็น
การกาหนดทิศทางการวิจัยเพื่อหาคาตอบหรือตอบคาถามการวิจัยและแสดงถึงการพัฒ นาความรู้ การ
ทบทวนวรรณกรรมที่ดีจะทาให้บริบทของการวิจัยชัดเจนและแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของวรรณกรรมกับ
องค์ความรู้ที่จะศึกษา
3. สรุปรวมเอาข้อค้นพบที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกัน การทบทวนวรรณกรรม คือ การดึงเอาข้อมูลที่เป็น
ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมารวมกันแล้ววิเคราะห์สังเคราะห์เชิงลึก ทาให้มองเห็นการวิจั ยที่สอดคล้อง
กัน การวิจัยที่ขัดแย้งกัน และปัญหาที่ยังรอการศึกษาวิจัยมีอะไรบ้าง การทบทวนวรรณกรรมต้องรวบรวม
งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้วให้มากที่สุด และชี้ทิศทางการวิจัยในอนาคตว่าอนาคตต้องทาวิจัยอะไรต่อ
4. เรียนรู้งานวิจัยของคนอื่นและกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ การทบทวนวรรณกรรมจะอธิบาย
ผลงานวิจัยของคนอื่นที่คนอื่นพบข้อมูลคาตอบอะไรแล้วบ้าง งานวิจัยของนักวิจัยอื่นๆ เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่องานวิจัยที่จะทา เพราะงานวิจัยของคนอื่นจะบอกขั้นตอน เทคนิคการวิจัย และการออกแบบการวิจัย
ซึ่งผู้วิจัยอาจยืมไปใช้ในงานวิจัยของตน

องค์ประกอบของการทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมควรพิจารณาองค์ประกอบของวรรณกรรมที่ทบทวน 3 ส่วนคือ
1. ส่วนนา ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1.1 อธิบ ายความหมายของชื่อ เรื่อ งที ่ว ิจัย พร้อ มทั ้ง บอกขอบเขต บริบ ทของการทบทวน
วรรณกรรม
1.2 บอกเหตุผลของผู้วิจัยในการทบทวนวรรณกรรม
1.3 บอกวิธีการเรียบเรียง การทบทวนวรรณกรรม (เขียนอย่างไร แบ่งเนื้อหาออกเป็น
กี่
ตอน กี่ส่วน )
1.4 ระบุให้ชัดเจนว่าทบทวนวรรณกรรมอะไรบ้าง วรรณกรรมที่ไม่ทบทวนมีอะไรบ้าง
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2. ส่วนเนื้อหา (ส่วนกลาง ) ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
2.1 เรียบเรียงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อใหญ่และย่อยที่กาหนด
2.2 แสดงความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างเรื่องที่จะศึกษากับวรรณกรรม
2.3 ทบทวนประเด็นกว้างๆ ไปสู่ประเด็นปัญหาที่เจาะจง (ปัญหาหรือโจทย์วิจัยที่เฉพาะเจาะจง)
3. ส่วนสรุป ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
3.1 สรุปการประเมินความทันสมัยของวรรณกรรมที่ได้ทบทวนสนับสนุนงานวิจัยที่จะทา (ประเด็น
หลักอะไรบ้างจากการทบทวนที่สนับสนุนงานวิจัยที่จะทา)
3.2 สรุปการประเมินความทันสมัยของวรรณกรรม
3.3 ชี้ช่องว่าง จุดด้อยหลักๆ ของวรรณกรรมที่ทบทวน
3.4 ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องในวรรณกรรมกับการวิจัยที่จะทา (มีประเด็นอะไรบ้างในวรรณกรรมที่
สอดคล้องหรือตรงกับงานวิจัยที่จะทา)
กระบวนการทบทวนวรรณกรรม
การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อศึกษาให้ได้ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยควรมีการวางแผนดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้การศึกษาได้ข้อมูลครบตามขอบเขตการศึกษา ตรงกับวัตถุประสงค์ และไม่เสียเวลามาก ซึ่ง
ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้
1. กาหนดเรื่อง หัวเรื่อง ให้ชัดเจน
2. กาหนดขอบเขตและประเภทของข้อมูลที่ต้องการ
3. กาหนดประเภทวรรณกรรม
4. เลือกแหล่งค้นคว้า
5. ปฏิบัติการค้นหา
6. อ่าน บันทึกข้อมูล

ผู้ที่ ยังไม่มีป ระสบการณ์ ในการท าวิจัย หรือผู้ เริ่มท าวิจัยมักประสบปัญ หาเกี่ยวกับการค้นคว้า
รวบรวมวรรณกรรมต่างๆ การจัดระบบวรรณกรรมที่รวบรวมมาได้ และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลการศึกษาของผู้ที่เคยศึกษาวิจัยมาแล้วให้เป็นหมวดหมู่ โดยปกติแล้วระยะเวลาในการศึกษาวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะใช้ระยะเวลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับของการวิจัย
ปัญหาการวิจัยว่าต้องการข้อมูลมากน้อยแค่ไหน รวมถึงความยากง่ายของการได้วรรณกรรมและข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจแบ่งได้เป็น 3
ขั้นตอนคือ
1. ค้นหา
ขั้น ค้นหา ผู้วิจัยจะต้องจากัดขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการศึกษาก่อนลงมือค้นคว้า เพื่อให้การ
ค้นหาวรรณกรรมมีความเฉพาะเจาะจง จะช่วยประหยัดเวลาการรวบรวมวรรณกรรมต่างๆ จากนั้นผู้วิจัย
จะต้องค้นหาข้อมูล วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะทาทั้งหมด โดยพยายามให้ครอบคลุม
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ทั้งเนื้อหา ประเด็นต่างๆ ที่ควรกาหนดไว้ในปัญหาและวัตถุประสงค์ รวมถึงครอบคลุมระยะเวลาของการ
วิจัยที่ทามาแล้วความครอบคลุมในแง่ของเวลาไม่สามารถกาหนดแน่นอนว่า ควรค้นหางานวิจัยย้อนหลังไป
นานสักกี่ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยนั้นมีผู้เคยศึกษาไว้มากน้อยเพียงใด ถ้ามีผู้ศึกษาไว้มากและศึกษา
ติดต่อกันมาเรื่อยๆ คงใช้เวลาครอบคลุม 3 ถึง 5 ปี แต่ถ้ามีผู้ศึกษาไว้น้อย และเว้นระยะห่าง อาจใช้เวลา
ย้อนหลังไปมากกว่านั้น มีข้อสังเกต ว่าถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีหรือแนวความคิดเชิงทฤษฎี หรือรูปแบบ
จาลอง ที่ผู้วิจัยจะต้องนามาใช้ในงานวิจัย จาเป็นที่จะต้องรวบรวมวรรณกรรมที่เป็นต้นฉบับเหล่านั้นมาให้
ได้ ไม่ว่าจะศึกษามานานแค่ไหนก็ตามการศึกษาค้นคว้ามาก-น้อย ขึ้นอยู่กับ
1.1 ภูมิหลังของผู้วิจัย
1.2 ความซับซ้อนของงานวิจัยที่จะทา ถ้าเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยมีคนทา การค้นคว้าอาจไม่กว้างมาก
1.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีการตีพิมพ์มากหรือน้อย ถ้ามีคนศึกษาวิจัยมาก ต้องค้นมาก สิ่ง
สาคัญในการพิจารณา ไม่เน้ นจานวน เน้นคุณภาพโดยดูจากการมีผู้ รับรอง และเนื้อหามีความเกี่ยวข้อ
สัมพันธ์กับงานที่จะทา
แหล่งศึกษาค้นคว้าที่สาคัญคือ ห้องสมุด เพราะเป็นที่รวมของหนังสือ ตารา วรรณกรรมต่ างๆ
รวมถึง วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานสถิติต่างๆ ผู้วิจัยสามารถค้นหาความรู้เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการวิจัยจากแหล่งย่อยๆ ต่อไปนี้
1. หนังสือ ตาราเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย
2. ปทานุกรม ที่รวบรวมผลงานวิจัยสาขาต่างๆ และสารานุกรมที่เกี่ยวข้อง
3. วารสารทางการวิจัยสาขาต่างๆ ตลอดจนจุลสารและวรรณกรรมเผยแพร่
4. ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก
5. หนังสือรวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์
6. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อาจมีบทความบางเรื่องใช้อ้างอิงได้
รายการวรรณกรรมทั้ งหมดที่ ได้ม าต้ องน าไปพิ จารณากลั่ น กรอง เลื อ กเอาเฉพาะวรรณกรรม
รายงาน ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการนั้นๆ และเลือกเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องจริงๆ กับ
ปัญหาการวิจัยเท่านั้น หากการค้นคว้าหาวรรณกรรมที่ตรงกับเรื่องที่ทาวิจัยโดยตรงไม่ได้ ผู้วิจัยก็จะต้อง
พยายามศึกษาวรรณกรรมที่ใกล้เคียงกัน
หลักเกณฑ์การเลือกทบทวนวรรณกรรม
เนื่ อ งจากวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หั ว ข้ อ ปั ญ หาการวิ จั ย มี จ านวนมาก ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่ผู้วิจัยไม่สามารถศึกษาวรรณกรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วน ผู้วิจัยควรพยายามเลือกวรรณกรรม
และงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้องมากที่สุด จึงจะเป็นประโยชน์และประหยัดเวลา โดยมีห ลักเกณฑ์การคัดเลือก
วรรณกรรมดังนี้
1. เนื้ อ หา เลื อ กพิ จ ารณาวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้ องในเชิ งทฤษฎี หรือ ผลการวิจัย ที่
ใกล้เคียงกับเรื่องที่กาลังทาวิจัยให้มากที่สุด และครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษามากที่สุด และมีกระบวนการคิด
หรือระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม มีเชิงอรรถ บรรณานุกรม สามารถตรวจสอบได้ และเป็นแนวทางในการ
ค้นคว้าต่อไป การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการพยาบาลนั้น ผู้วิจัยควรเลือกศาสตร์
ทางการพยาบาลเป็นหลัก
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2. ความทั น สมั ย เลื อกใช้ว รรณกรรมหรือผลงานวิจัย ที่ ให้ ความรู้ใหม่ ๆ เนื่อ งจากความรู้และ
วิทยาการเปลี่ยนแปลงเร็ว
3. ประวัติผู้เขียนหรือผู้วิจัย ควรเลือกผลงานที่เรียบเรียงหรือจัดทาโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์ในสาขานั้นเป็นอย่างดี จะทาให้มีความมั่นใจในคุณภาพผลงาน ถ้าเป็นงานวิจัยวิทยานิพนธ์
หรือ สารนิพนธ์ ที่นิสิตนักศึกษาทาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ผู้วิจัยควร
พิจารณาถึงสถาบันการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย เพราะความเคร่งครัดในระเบียบวิธีการวิจัยของแต่
ละสถาบันแตกต่างกัน
4. สานักพิมพ์ ควรพิจารณาชื่อเสียงของสานักพิ มพ์ด้วย ซึ่งจะทาให้เรามีความมั่นใจในคุณภาพ
ผลงานระดับหนึ่ง เพราะสานักพิมพ์ที่น่าเชื่อถือบางแห่งจะคัดเลือกเฉพาะวรรณกรรม ตารา หรือผลงานที่
ดีๆ เท่านั้นออกมาตีพิมพ์
5. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ค้นคว้ามาว่ามีความถูกต้องแม่นยา
เพียงใด โดยตรวจสอบกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วหรือข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ถ้ามีความผิดพลาด ควรตั้งข้อสังเกต
ว่าอาจมีข้อมูลในส่วนอื่นผิดพลาดได้อีก
แหล่งศึกษาค้นคว้า
1. ปฐมภูมิ (primary source) ศึกษาจากบทความ รายงานจากผู้ต้นคิดเขียนเอง เจ้าของทฤษฎี
เจ้าของงานวิจัย
2. ทุ ติย ภู มิ (secondary source) ได้ แก่ ข้อ ความที่ อ้างจากของผู้ อื่น มาอีก ครั้ง ในการท าวิจั ย
พยายามเลี่ยงข้อมูลทุติยภูมิ เพราะผู้อ้างจะมีความคิดเห็นของเขาปนเข้ามา การตีความของผู้อ้างอาจมีการ
บิดเบือนหรือตีความผิด แต่ อาจใช้ได้กรณีไม่สามารถหาข้อมูลปฐมภูมิได้ หรือ ผู้ เขียนคนที่สอง มีข้อแสดง
ความคิดเห็นสามารถอ้างอิงได้และจะกลายเป็นข้อมูลปฐมภูมิ
2. อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์
ขั้นอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ ระยะนี้เป็นระยะที่ผู้วิจัยใช้เวลานานมากที่สุด เพราะจะต้องเลือก
วรรณกรรมที่คัดกรองมาได้จากขั้นแรก นามาอ่านรายละเอียด แล้วเลื อกเรื่องที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอีกครั้ง
หากเป็ นงานวิจัย พิจารณาระเบี ยบวิธีวิจัยและผลงานวิจัยนั้นๆ ที่น่าเชื่อถือ เหมาะที่จะนาไปอ้างอิงใน
งานวิจัยของตน ผู้วิจัยอาจจะต้องค้นหาวรรณกรรมและรายงานวิจัยฉบับเต็มมาอ่านรายละเอียดอย่างพินิจ
พิเคราะห์
ในการอ่านรายละเอียดผู้วิจัยควรจดบันทึกโดยสรุปด้วยคาพูดของผู้วิจัยเอง หรือคัดลอกข้อความ
ในส่วนที่สาคัญแต่ละเรื่องเอาไว้ เพื่อสะดวกในการค้นหาภายหลัง
ข้อมูลที่บันทึกในงานวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี (theoretical)
2. ส่วนที่เกี่ยวกับงานวิจัย และการศึกษา (empirical)
3. เขียนเรียบเรียง
ขั้นเขีย นเรียบเรียง ข้อมูลที่วิเคราะห์ ออกมาได้ทั้งหมดจากการอ่าน ผู้วิจัยต้องนามาเรียบเรียง
เชื่อมโยงประสานเข้าด้วยกัน เนื้อหาการเขียน แต่จะต้องมีโครงสร้างหลักในการเขียนเป็นของผู้วิจัยเอง ที่
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กาหนดโดยใช้ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการอ่าน ค้นคว้า ให้เข้าประเด็นปัญหาวิจัยของ
ตน และเรียบเรียงเนื้อหาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ มิใช่เป็นการนาข้อค้นพบที่บันทึกไว้
ของแต่ละส่วนมาเรียงต่อกันความยากของการเขียนเรียบเรียงสิ่งที่อ่านและวิเคราะห์ออกมาได้ทั้งหมด อยู่ที่
การวางโครงสร้างของเรื่อง และการเชื่อมโยงให้เห็นประเด็นปัญหาการวิจัยอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นเทคนิคและ
ศิล ปที่ผู้ วิจัย ต้องฝึ กฝนเอง หลั กสาคัญ ในการเขียน คือ ผู้วิจัยจะต้องแสดงให้ เห็ นว่า สิ่งที่ได้ศึกษามามี
อะไรบ้าง ค้นพบความรู้ใหม่ๆ อะไร
สิ่งไหนเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้ว สิ่งไหนค้นพบใหม่ ยังมี
ช่องว่างตรงจุดไหนอีกในส่วนข้อมูลที่เป็นการแสดงความคิดเห็น การชี้จุดประเด็นสาคัญ และการสรุปผล
ของการวิจัย ต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลกากับไว้ด้วยเสมอ การเขียนเรียบเรียง ผู้วิจัยต้องเขียนด้วยใจเป็น
กลาง ไม่มีอคติ เสนอข้อมูลทั้ง 2 ด้าน ทั้งสนับสนุนและคัดค้าน
รูปแบบการเขียน ในส่วนของการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่จะเขียนเป็น
การเชื่อมโยงผลการวิจัยที่ค้นพบอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้มีการวิเคราะห์วิจารณ์เพิ่มเติม ทั้งนี้เพราะการเขียน
เรียบเรียงในลักษณะที่มีการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเรื่องยาก ต้องยึดหลักทางวิชาการไว้เสมอ ไม่ใช้ความคิด
ส่วนตัวสอดแทรกเข้าไปในการวิจารณ์ ผู้ที่จะเขียนได้ในลักษณะนี้จึงเป็นผู้รู้หรือเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย
นั้นมานานและมีประสบการณ์ในการทางานวิจัยมากพอควร
แหล่งสารสนเทศทางการวิจัย
การรวบรวมวรรณกรรมทีเกี่ยวข้องกับการวิจัยผู้วิจัยจะศึกษารวบรวมจากสารสนเทศประเภท
ต่างๆ ดังนี้
1. บทความวารสาร ( Journal Articles ) เนื้อหาที่ทันสมัย มีความยาวพอเหมาะกับการอ่านเพื่อ
ทาวิจัย บทความมักถูกกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้จัดพิมพ์
2. หนังสือ ( Books ) ไม่เหมาะกับการอ่านทบทวนเพื่อวิจัย แต่เหมาะกับการเรียนการสอนอาจมี
หนังสือบางประเภทที่ใช้เนื้อหาบางส่วน เช่น Dictionaries, Encyclopedias และ Directories
3. รายงานการประชุม สั มมนา (Conference Proceedings ) มี ป ระโยชน์ ในการวิจั ย เพราะ
งานวิจัย ที่น าเสนอในการประชุมสัมมนา ยังไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ให้ข้อมูล วิจัยใหม่ ใช้ค้นหางานวิจัยของ
นักวิจัยคนใดคนหนึ่ง
4. รายงานของหน่วยงานรัฐบาล/รายงานของบริษัทหน่วยงานเอกชน (Government Reports/
Corporate Report) หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนหลายแห่งทาวิจัย ผลการวิ จัยมีประโยชน์ต่อ
วิจัยของผู้อ่าน
5. หนั งสื อพิ มพ์ (Newspapers) มีประโยชน์ไม่มากต่อการวิจัย เพราะเป็นเอกสารเขียนให้ คน
ทั่วไปอ่านแต่มีสารสนเทศใหม่ เช่น แนวโน้ม การค้นพบหรือการเปลี่ยนแปลง (ประกาศนโยบายใหม่ของ
รัฐบาล) แต่ควรค้นหารายละเอียดจากแหล่งสารสนเทศอื่น
6. วิทยานิพนธ์ (Theses) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อ
การวิจัย แต่มีขีดจากัดในการเข้าถึง 1) หายาก เนื่องจากไม่จัดพิมพ์จาหน่าย แม้จะมีเผยแพร่ในฐานข้อมูล
วิทยานิ พนธ์อีเล็กทรอนิ กส์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 2) นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ยังมีประสบการณ์ ทาง
วิชาการน้อย ผู้อ่านจาต้องใช้ผลการวิจัยในวิทยานิพนธ์ด้วยความระมัดระวัง
7. อินเทอร์เน็ต (Internet ) สารสนเทศจานวนมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้สารสนเทศ
Internet ให้ ค านึ งว่ า 1) ใครๆ ก็ น าสารสนเทศพิ ม พ์ ใน www/Internet ได้ ฉะนั้ น คุ ณ ภาพและความ
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น่าเชื่อถือมีแตกต่างกัน 2) สารสนเทศบน Internet อาจเขียนสาหรับผู้อ่านทั่วไปไม่เหมาะกับการอ่าน
ทบทวนเพื่ อท าวิจั ย 3) วารสารอิเล็ กทรอนิ กส์ ที่ มีกองคณะกรรมการบรรณาธิก าร หรือผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ
ตรวจสอบเนื้อหา มีความน่าเชื่อถือมากกว่า
8. ซีดี – รอม (CD-ROMS) มีซีดี – รอม จานวนน้อยที่มีเนื้อหาเหมาะกับการอ่านเพื่อทาวิจัย แต่
เป็นเครื่องมือค้นหาสารสนเทศวิจัยได้ดี
9. นิตยสาร (Magazines) ไม่เหมาะกับการอ่านบททวนเพื่อวิจัย เพราะเขียนให้คนทั่วไปอ่าน เช่น
Time, Newsweek แต่อาจใช้เริ่มต้นงานวิจัยโดยการติดตามเคลื่อนไหวใหม่ๆในนิตยสาร
การสืบค้นสารสนเทศเพื่อทบทวนวรรณกรรม
หลังจากเลือกเรื่องที่ต้องการเขียนแล้ว ผู้เขียนจะค้นหาสารสนเทศเพื่อวางโครงเรื่องและเพื่อเขียน
และสารสนเทศที่ ค้น หาต้องสอดคล้ องหรือ ตรงกับ เรื่อ งที่ จะเขียน โดยทั่ วไปสารสนเทศที่ ต้องการมี 2
ประเภท
1. สารสนเทศปฐมภูมิ เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการสังเคราะห์หรือประมวล ได้แก่
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ วัน เดือน ปี หรือเวลาของเหตุการณ์
1.2 สถิติ การสารวจสามะโนประชากร ข้อมูลสารวจความคิดเห็น
1.3 ข้อมูลการสัมภาษณ์ บันทึกส่วนตัว
1.4 เอกสาร สัญญาหรือข้อตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งของทางราชการ
1.5 วรรณกรรม กลอน โคลง บทละคร บทกวี นวนิยาย
1.6 ข้อโต้แย้งทางความคิดเห็น
2. สารสนเทศทุติย ภูมิ คือ ข้อมูล ที่นักวิช าการหรือผู้ทรงคุณ วุฒิ ในสาขาได้สั งเคราะห์ โดยการ
ตีความหมายหรือแปลความอธิบาย โต้แย้ง หรือให้เหตุผลต่อข้อมูลเหล่านั้นซึ่ง ได้แก่
2.1 หนังสือ
2.2 วารสาร
2.3 ต้นฉบับตัวเขียน
2.4 สารสนเทศบน WWW.
เครื่องมือสาหรับเข้าถึงตัวสารสนเทศ
การที่จ ะได้รั บ สารสนเทศที่ ต้องการ ผู้ วิจัยต้ องอาศัยเครื่อ งมือต่ างๆ ที่ จะนาผู้ วิจัยให้ ไปถึงตั ว
สารสนเทศ เช่น
1. Open Public Access Catalog (OPAC )
2. Journal Indexes Abstracts
3. Newspaper Indexes
4. LC Subject Headings Index
5. Internet Resources / Search Engines
6. Knowledgeable People
7. Reference Librarians
สารสนเทศบน WWW.
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สารสนเทศบน WWW. มีมากมายมหาศาลทั้งสารสนเทศที่มีคุณภาพ และสารสนเทศน้อ ยคุณค่า
หรือที่เรียกว่าสารสนเทศขยะ ปัจจุบันเราสามารถค้นหาสารสนเทศทุกเรื่องบน WWW. เพราะมีผู้ผลิตและ
จัดทาสารสนเทศหลายกลุ่ม ได้แก่
1. สารสนเทศที่ผลิตโดยธุรกิจ เป็นสารสนเทศที่บางครั้งเราราคาญเพราะเจ้าของธุรกิจต้องการขาย
สินค้าบน WWW. มักจะลงท้ายด้วย .com ย่อมาจาก commerce
2. สารสนเทศที่ผลิตโดยสานักพิมพ์ สานักข่าว สานักหนังสือพิมพ์ เป็นสารสนเทศที่ต้องอาศัย
รายได้จากการโฆษณานานๆ ครั้งผู้ผลิตสารสนเทศยอมให้เราอ่านบทความโดยไม่ต้องจ่ายค่าบทความทั้งนี้
เพราะผู้ผลิตต้องการโน้มน้าวให้เราซื้อหนังสือหรือบอกรับวารสารหรือข่ าวของเขา หนังสือพิมพ์บางฉบับ
ให้อ่านข่าวย่อ ถ้าจะอ่านรายละเอียดของข่าวต้องจ่ายเงิน
3. สารสนเทศที่ผลิตโดยองค์การที่ไม่แสวงหากาไร เป็นสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลงานขององค์การที่
ต้องการรายงานให้ประชาชนได้ทราบ ลงท้ายด้วย .or หรือ .org ย่อมาจาก organization
4. สารสนเทศที่ผลิตโดยรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นเป็นสารสนเทศที่เป็นผลงาน แผนงานและ
การดาเนิ น ของรัฐบาลซึ่งมีห น้ าที่ต้องเผยแพร่ส ารสนเทศข่าวสารให้ สาธารณชนทราบการเผยแพร่บ น
WWW. สิ้ น เปลื อ งค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ยกว่ า การจั ด พิ ม พ์ ส ารสนเทศ ลงท้ า ยด้ ว ย .go หรื อ .gov ย่ อ มาจาก
government
5. สารสนเทศที่ผลิตโดยสถาบันการศึกษา เป็นสารสนเทศทางวิชาการซึ่งปัจจุบันยังมีน้อยทั้งๆ ที่
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการบน WWW. ราคาถูกกว่าการจัดพิมพ์วารสารวิชาการ ลงท้ายด้วย .ac หรือ
ed. ย่อมาจาก academic หรือ education
Search Engines (SE)
เป็นเครื่องมือค้นสารสนเทศบน WWW. SE เปรียบเสมือนแมงมุมที่กระโดดไปยัง Websites ต่างๆ
SE ที่ใช้กันมากได้แก่
1. Allthe Web เป็ น SE ใหญ่ ตั ว หนึ่ ง ที่ มี ค วามรวดเร็ ว สามารถเขาไปค้ น Websites ที่ ใ ห้
สารสนเทศที่เป็นเสียง ภาพ หรือข่าวมีหน้าต่างทั้งการค้นแบบจ่ายและค้นขั้นสูง (Simple + Advanced
Searches)
2. Alta Vista เป็น SE เก่า ที่มีลักษณะพิเศษค้นได้ทั้งนามานุกรม ภาพ เสียง วีดีทัศน์หรือข่าว
3. Google เป็น SE ที่มีผู้นิยมใช้อย่างแพร่หลายซึ่งผู้ค้นจะได้รับสารสนเทศตรงกับความต้องการ
อย่างหลากหลาย
4. Yahoo เป็น SE ตัวแรกๆ ที่ใช้ท่องบน WWW.
5. Wisenut เป็ น SE ตั ว ใหม่ ที่ อ้ างว่ าสามารถเข้ า ไปค้ น Websites ได้ ถึ งหนึ่ งพั น ห้ าร้ อ ยล้ า น
Websites
6. Teoma เป็น SE ตัวใหม่ค้น Websites ได้ไม่มากนัก
ขั้นตอนการค้นหาสารสนเทศ
1. วิเคราะห์เรื่องหรือชื่อเรื่องที่ต้องการเขียนว่าเรื่องนั้นๆ ประกอบด้วยสาระสาคัญ/หรือสาระหลัก
ต้องการบอกหรือสื่อให้คนอ่านรู้
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2. กาหนดคาค้น/คาสาคัญ(Key words) สาหรับเป็นแนวทางในการสืบค้นเช่น ต้องการเขียนเรื่อง
The Impact of Tourism on the Environment in Polar Regions เรื่องนี้มีสาระหลักสาคัญ 3 อย่าง
คือ
- Tourism
- Environment
- Polar Regions
ค าค้ น อาจใช้ ค า 3 กลุ่ ม นี้ เป็ น ค าค้ น และอาจมี ค าอื่ น ๆ ที่ ใกล้ เคี ย งกั บ ค าเหล่ า นี้ ช่ ว ยหากทั้ ง
3 กลุ่มยังไม่ทาให้ได้รับสารสนเทศมากเพียงพอ
3. จากัดและขยายการค้นหา สารสนเทศ โดยใช้คาหรือเครื่องหมายต่อไปนี้ช่วย
3.1 ” ………….” หรือคาอื่นที่ใกล้เคียง
3.2 And จากัดการค้น
3.3 OR ขยายขอบเขตของเรื่องที่ค้น
3.4 AND NOT จากัดการค้นและตัดคาที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
การรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การเลือกวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณาเลือกสรรวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีหลักการพิจารณาดังนี้
1. เนื้อหา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยกาลังจะทา มีแนวคิดทฤษฎี
และวิธีการวิจัยที่เหมาะสม มีการอ้างอิงที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้และเป็นแนวทางใน
การค้นคว้าต่อไป
2. ความทั น สมั ย วรรณกรรมที่ เลื อกควรเป็ น วรรณกรรมที่ ทั น สมั ยแสดงให้ เห็ น ความรู้ใหม่ ๆ
โดยเฉพาะงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การอ้างอิงเอกสารที่ทันสมัยมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพราะวิทยาการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก
3. ผู้เขียน การเลือกผู้เขียนที่มีประสบการณ์ มีคุณวุฒิเหมาะสมกับสาขาวิชาที่ทาการวิจัย เป็นผู้
เชี่ยวชาหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆจะทาให้มั่นใจได้ว่าผลงานหรือเอกสารต่างๆน่าเชื่อถือ
4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ควรตรวจข้อมูลที่อ้างอิงว่าถูกต้องหรือไม่ ข้อมูลต่างๆผิดพลาดหรือไม่
5. สานักพิมพ์ ผู้วิจัยควรพิจารณาสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเพราะก่อนการพิมพ์จะมีการตรวจสอบ
คุณภาพอย่างดีทาให้เชื่อมั่นได้ว่าผลงานนั้นดี
การรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการอ่านทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่มีหลายประเภทและ
อยู่ในที่ต่างๆ การรวบรวมวรรณกรรม คือ การเก็บรายละเอียดเรื่องที่อ่านบันทึกไว้ใช้ประโยชน์ในการวิจัย
ต่อไป การรวบรวมวรรณกรรมที่นิยม คือ การบันทึกลงในบัตรขนาด 5" x 8" เพื่อช่วยให้ผู้วิจัยสามารถค้น
ข้อมูลได้สะดวกได้ในภายหลัง การบันทึกลงบัตรขนาด 5"×8" นิ้วมีแบบฟอร์ม ดังนี้
Keyword------------------------------------Authors--------------------------------------------------------------------------------------------------------Title----------------------------------------------------------------------------------------Date--------------- 38 -

Publishers/Subject--------------------------------------------Place/Volume/copy-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การบันทึกอาจบันทึกโดยสรุป คือ บันทึกเฉพาะใจความสาคัญ บันทึกแบบวิจารณ์ คือแสดงความ
คิดเห็น หรือคัดลอกมาทั้งหมด ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องเข้าใจเนื้อหาที่ทบทวนทั้งหมด
สาหรับการอ่านงานวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านได้ข้อมูลจากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยของตน ควร
บันทึกอีกแบบหนึ่งอาจจะใช้แบบฟอร์มดังนี้
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. ผู้รับผิดชอบ หรือ สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์, จานวนหน้า.
วัตถุประสงค์
วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา
หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะการเรียบเรียงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในรายงานการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมจะจัดไว้ในบทที่ 2 อาจเรียกว่า " เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง" "การตรวจเอกสาร" หรือ " วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง" ในบทนี้จะมีลักษณะเป็นการเรียบเรียงความ
รู้ ทฤษฎี แนวคิด และการวิจัยอื่นๆ ที่มีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้แล้ว นามาเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยมีการอ้างอิงให้
เหมาะสม ซึ่งการอ้างอิงต้องเขียนตามความนิยมของสาขาวิชา เช่น สายวิทยาศาสตร์ มักอ้างในระบบนามปี
คือ ชื่อผู้เขียน และปีพิมพ์ ส่วนสายศิลปะศาสตร์ มักอ้างในระบบ APA คือ ชื่อ นามสกุล ปีพิมพ์ และเลข
หน้า หรืออาจใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ทั้งนี้อาจเลือกใช้ให้เหมาะสมและใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
ซึ่งการเขียนการททบทวนวรรณกรรมมีข้อเสนอแนะดังนี้ (บุญชม, 2532)
1. เสนอแนวคิดตามทฤษฎี แล้วจึงเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจแบ่งเป็น หัวข้อใหญ่และหัวข้อ
ย่อยลงไปไม่ควรนาเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมาเขียนไว้
2. แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเรื่องที่จะวิจัยนั้น กับผลการศึกษาค้นคว้าของคนอื่นๆ ในหัวข้อ
เดียวกัน
3. อธิบายปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยังมีข้อสงสัย และความที่เป็นปัจจุบันในหัวข้อที่วิจัย
4. ไม่ควรใช้วิธีการนาเอาผลวิจัยของแต่ละคนมาเรียงต่อๆ กัน ผู้วิจัยจะต้องมีเค้าโครงการเขียน
ของตนเองโดยใช้หลักตามข้อหนึ่ง
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5. กรณีที่มีผลการศึกษาขัดแย้งกัน ผู้ วิจัยควรบรรยายทฤษฎีแต่ละทฤษฎีแล้วเสนอการอ้างอิง
รวมทั้งผลงานการวิจัยที่สนับสนุนแต่ละทฤษฎี
6. ใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย การวิเคราะห์คือ การแยกแยะจัดเข้าหมวดหมู่ ชี้
ความสัมพันธ์และจุดเด่นหรือจุดที่สาคัญ ส่วนการสังเคราะห์เป็นการนาเอาตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นมาประกอบกัน
เป็ น สิ่ ง ใหม่ เนื้ อ หาใหม่ อาจสั ง เคราะห์ เชิ ง คุ ณ ลั ก ษณะ ( Qualitative) หรื อ สั ง เคราะห์ เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative) ดังเช่นเทคนิคของ Meta Analysis เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต ามการเรี ย บเรี ย งวรรณกรรมมิ ใช่ ก ารตั ด แปะแต่ เป็ น การเขี ย นขึ้ น ใหม่ ที่ แ สดงถึ ง
ความสัมพันธ์ของเนื้อหา ฉะนั้นผู้วิจัยควรกาหนดหัวข้อจากเอกสารต่างๆ หากไม่สามารถกาหนดได้ ให้แยก
เป็นส่วนๆ เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยภายในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ เป็นต้น
การทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ ย วข้อ ง (the review of the related literature) เป็ น ส่ ว นหนึ่งของ
การศึกษาข้อเท็จจริงต่างๆ เพราะการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงทฤษฎี
ผลงานวิจัย หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีในการทาวิจัย โดยศึกษาจากวารสาร หนังสือ
ตารา รายงานการวิจั ย จดหมายเหตุ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ การทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ยวข้องจึงเป็ น
การศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริง แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย แบบจาลองความคิด (model) กรอบแนวคิดที่
สนั บ สนุ น หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย (วิ จิ ต ร ศรี สุ พ รรณ, 2545) วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องคือ เพื่อที่จะศึกษาว่าประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานั้นมีผู้เคยศึกษาหรือเขียนแนวคิด
ทฤษฎีไว้บ้างหรือไม่ ซึ่งนักวิจัยอาจศึกษาจากบทความที่ตีพิ มพ์เผยแพร่ วิทยานิพนธ์ หนังสือตารา หรือ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ แนวปฏิบัติ มาตรฐานต่างๆ เป็นต้น
ประโยชน์ของการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องมีประโยชน์อย่างมากสาหรับนักวิจัย เพราะการทาวิจัยจะต้องยึด
หลักความมีเหตุผลในทุกขั้นตอนของการดาเนินการ เหตุผลที่นามาใช้ในแต่ละขั้นตอนของการทาวิจัย
ได้มาจากการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องนั้นเอง ประโยชน์ของการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องมีหลาย
ด้าน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (ภัทรา นิมาคม, 2539 และ สินพันธุ์พินิจ, 2549)
1. ช่วยกาหนดปัญหาการวิจัยและได้ข้อมูลที่จะช่วยให้ปัญหาการวิจัยนั้นมีความชัดเจนขึ้น การ
ทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องเป็นการรวบรวมความรู้และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งสามารถนามาเป็นเหตุผลใน
การพิจารณาเลือกปั ญ หาในการวิจัย และการตั้งปัญหาในการวิจัยได้ ตลอดจน ช่วยให้ ผู้ วิจั ยมีข้อมูล
ประกอบในการที่จะปรับเปลี่ยนปัญหาให้มีความชัดเจน และเป็นปัญหาที่จะนามาทาการวิจัยได้จริง
2. ช่ ว ยให้ ผู้ วิ จั ย สามารถก าหนดกรอบทฤษฎี ส าหรั บ ปั ญ หาที่ น ามาท าการวิ จั ย ได้ เพราะ
การศึก ษากรอบแนวคิด ทฤษฎี ต่างๆ และผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอี ยด จะช่ว ยท าให้ ส ามารถ
พิจารณากาหนดกรอบของทฤษฎีได้อย่างชัดเจนว่าจะต้องใช้ทฤษฎีใดมาประกอบกัน หรือจะยึดตามทฤษฎี
ใดทฤษฎีหนึ่ง
3. ช่วยให้ผู้วิจัยทราบว่า เคยมีใครทาการวิจัยในขอบเขตของปัญหานี้มาบ้างเพื่อที่จะได้ไม่ทา
การวิจัย ซ้าในปัญหาเดียวกัน เป็ นการลดการทาวิจัยซ้าซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกั นการสูญ เสียเวลาและ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการทางานวิจัย
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4. ช่วยชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ในการทาวิจัย เนื่องจากการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องอาจทา
ให้ผู้วิจัยได้พบข้อบกพร่องหรืออุปสรรคในการทางานวิจัยที่มีลักษณะการออกแบบวิจัยที่คล้ายคลึงกับการ
วิจัยที่จะทา ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจของผู้วิจัยว่าจะทาการวิจัยในปัญหานั้นหรือไม่ หรือจะป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหานั้นอย่างไร
5. ช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ได้มีผู้ทาการวิจัยไว้แล้ว อันจะ
เป็นแนวทางในการวางแผนดาเนินการวิจัย และการเลือกหรือการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล รวมทั้งยังเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
6. ช่วยทาให้ผู้วิจัยสามารถเชื่องโยงผลการวิจัยที่จะทาออกมากับแนวคิดทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่
ได้เคยมีผู้ทาการศึกษาไว้แล้ว ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างทฤษฎีขึ้นมาใหม่หรือการทดสอบทฤษฎีที่ มีอยู่
ได้
วรรณกรรมที่นักวิจัยควรเลือกทบทวน
บทประพันธ์ต่างๆ ที่มีการตีพิมพ์ มีความแตกต่างทั้งในด้านคุณภาพและเป้าหมายผู้อ่าน นักวิจัยจึง
ควรเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม โดยทั่วไปวรรณกรรมทางวิชาการจาแนกออกเป็น
5 ประเภท
(Polit & Hungler, 1999) คือ
1. รายงานผลการวิ จั ย (research findings) ข้ อ เท็ จ จริ ง (facts) และสถิ ติ ต่ า งๆ (statistics)
รายงานวิจัยเป็นแหล่งสาคัญที่ช่วยให้ผู้วิจัยทราบว่าองค์ความรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างไร มาจากแหล่งใด ใช้
กรอบแนวคิดใด รวมทั้งวิธีการวิจัย
2. ทฤษฎี (theory) งานวรรณกรรมประเภทนี้ มี ป ระโยชน์ ม ากต่อ ผู้ วิจั ยในด้านการให้ กรอบ
แนวคิด และการชี้นาปัญหาการวิจัย
3. ระเบี ยบวิธีการ (methodology) นอกจากบริบทเกี่ยวกับเรื่องที่ ผู้วิจัยสนใจแล้ ว การที่จะ
ได้มาซึ่งความรู้นั้นๆ ก็เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้วิจัยควรให้ความสาคัญด้วยเช่นกัน เช่นระเบียบวิธีการวิจัยต่างๆ
เครื่องมือวัดต่างๆ เป็นต้น
4. ความคิดเห็นและทัศนคติ (opinion and viewpoints) วรรณกรรมเหล่านี้จะมีประโยชน์ใน
ด้านการกาหนดแนวคิดและปัญหาการวิจัย
5. รายงานกรณี ศึ ก ษา (case reports) บทความเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ท างคลี นิ ก (clinical
descriptions) และบันทึกประสบการณ์ (anecdotes) วรรณกรรมประเภทนี้มักมาจากประสบการณ์ของ
ผู้เขียน ซึ่งเป็นส่วนสะท้อนปัญหาทางคลินิกที่เกิดขึ้น งานวรรณกรรมประเภทนี้จะช่วยจุดประกายความคิด
ในการหาปัญหา และแนวทางในการทาวิจัยให้แก่ผู้วิจัยได้
วิธีการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณคดี ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการวิ จั ย เป็ น การศึ ก ษาข้ อ เท็ จ จริ ง แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
ผลการวิจัย ดังนั้นจะเห็นว่ามีสิ่งที่ต้องศึกษาเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการทาวิจัย
กันมาก ผลการวิจัยบางเรื่องก็มีความเกี่ยวข้องกับงานของผู้วิจัยมาก แต่บางเรื่องก็มีความเกี่ยวข้องเพียง
เล็กน้อย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องเลือกทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด
วิธีการทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ (Carnwall & Daly, 2001)
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1. กาหนดเรื่องและขอบเขตเรื่องที่จะทบทวน ผู้ที่เริ่มทางานวิจัยใหม่ๆ อาจมีความยากลาบาก
ในการกาหนดเรื่องที่จะศึกษาให้ชัดเจน ซึ่งการอ่านวรรณกรรมประเภททฤษฎีจะช่วยให้นักวิจัยสามารถ
กาหนดเรื่องที่จะวิจัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สาหรับขอบเขตเรื่องที่จะค้นนั้น ขึ้นกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
สนใจศึกษา และพื้นฐานความรู้ของนักวิจัยเอง ถ้าเป็นเรื่องที่มี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องจานวนมากผู้วิจัยจะต้อง
กาหนดขอบเขตการสืบค้นให้กว้างขวางและครอบคลุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยมือใหม่อาจต้องกาหนด
ขอบเขตการสืบ ค้น ในช่วงเริ่มต้นไว้กว้างและครอบคลุมสาระที่จะเป็นพื้นฐานความรู้ในเรื่องที่จะศึกษา
มากกว่านักวิจัยที่มีประสบการณ์มาแล้ว เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สะท้อนองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้มาก
ที่สุด อย่างไรก็ตาม คุณภาพของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานวนวรรณกรรม แต่
ขึ้น กับ สาระที่เกี่ย วข้องกับ เรื่องที่ นั กวิจัยสนใจจะศึกษาและคุ ณ ภาพของวรรณกรรมที่นั กวิจัยได้ นามา
ทบทวน
2. กาหนดแหล่งสารสนเทศที่จะสืบค้น เนื่องจากความก้าวหน้าในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ การสืบ ค้นในปัจจุบันจึงนิยมสืบค้นทางระบบฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิค ซึ่งสะดวก
รวดเร็ ว และสามารถสื บ ค้ น ได้ ลึ ก ซึ้ ง มากกว่ า การสื บ ค้ น ด้ ว ยมื อ อย่ า งไรก็ ต าม ส าหรั บ ผลงาน วิ จั ย ที่
ดาเนินการโดยนักวิจัยไทย และวารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยหลายฉบับยังไม่ได้นาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
อิเล็คโทรนิค ดังนั้น การสืบค้นด้วยมือจากตู้บัตรรายการหนังสือในห้องสมุดและมุมดัชนีวารสารภาษาไทย
ในห้องสมุดที่ผู้วิจัยไปใช้บริการยังเป็นสิ่งที่ยังต้องทาอยู่
ฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิคที่สาคัญสาหรับนักวิจัยทางการพยาบาลคือ CINAHL (Cumulative Index to
Nursing and Allied Health Literature) และ MEDLINE (Medical Literature On Line) ผู้วิจัยจะสามารถ
สืบค้นฐานข้อมูล MEDLINE ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่จะเข้าถึงได้เฉพาะหั ว เรื่องและบทคัดย่อเท่านั้น
หากต้องการบทความเต็มฉบับ (full text) จะต้องสั่งซื้อภายหลัง โดยทั่วไปสถานศึกษาและสถาบันวิจัยหลาย
แห่งได้จัดทาฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันขึ้น และยังได้เป็นสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิคเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ นั กวิจั ยในสั งกั ดได้ สื บค้ นด้ วยด้ วย ซึ่ งในลั กษณะนี้ ผู้ วิ จัยสามารถอ่ านบทความเต็ มฉบั บได้
สาหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นสมาชิกฐานข้อมูลหลายฐานข้อมูลรวมทั้งฐานข้อมูลหนังสืออิเล็คโทรนิค
(e-book) ด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้มีนโยบายความร่วมมือกับห้องสมุด สถาบันอื่นในการใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน ทาให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถใช้ฐานข้อมูลของสถาบันอื่นๆ ทั้งในและนอก
ประเทศได้อีกด้วย
ส าห รั บ ก ารเข้ าถึ ง ห้ อ งส มุ ด ม ห าวิ ท ย าลั ย เชี ย งให ม่ ผู้ วิ จั ย ส าม ารถ เข้ าได้ ท างเว็ บ
http://library.cmu.ac.th/cmul/ ส่วนห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นสามารถ
เข้าถึงได้ที่ http://portal.nurse.cmu.ac.th/library/SitePages/Home.aspx ซึ่ งฐานข้อมู ล ที่ ห้ องสมุ ด
ดังกล่าวมีให้บริการหลากหลายชนิดเช่น CMUL OPAC, ISIS OPAC, Electronic Databases
1. CMUL OPAC เป็ น ฐานข้ อ มู ล ส าหรับ สื บ ค้ น รายชื่ อ หนั งสื อ และสิ่ งพิ ม พ์ ในห้ อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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2. Electronic Databases เป็ น ฐานข้ อ มู ล วารสาร หนั ง สื อ และวิ ท ยานิ พ นธ์ อ อนไลน์ ซึ่ ง
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายโดย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น ACM Digital Library , H.W. Wilson , IEEE/IEE Electronic Library (IEL) ,
LexisNexis , ProQuest Digital Dissertations , ScienceDirect
สาหรับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางการพยาบาลมีหลายฐาน เช่น CINAHL, Science Direct,
H.W. Wilson, ProQuest Digital Dissertation, Wiley InterScience, Springer link และ ฐานข้ อ มู ล
วิทยานิพนธ์ไทย เป็นต้น
เทคนิคการสืบค้นนั้น ผู้วิจัยจะต้องกาหนดคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนเองจะศึกษา และ
ใช้เครื่องหมายประกอบ เพื่อกาหนดขอบเขตการค้น เช่น “..”, and, or, not บางแห่งอาจสามารถใช้
เครื่องหมาย “+” แทน คาว่า “and” ซึ่งแต่ละฐานข้อมูลจะมีคาอธิบายวิธีใช้ เพื่อให้ผู้ ใช้ทาการสืบค้นที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้อาจต้องกาหนดขอบเขตด้านเวลา เช่น บทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีหลัง คือปี
2004–2008 เพื่อให้ได้บทความที่ทันสมัย หากผู้วิจัยทราบชื่อนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะ
ศึกษา ก็สามารถที่จะสืบค้นจากฐานข้อมูลเหล่านี้โดยใช้ชื่อและเรื่องที่ต้องการสืบค้นได้
การเลือกบทความที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อให้ ได้บทความที่เกี่ยวข้องจริงๆ กับเรื่องที่
นักวิจัยสนใจและเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สาเนาบทความ ผู้วิจัยควรอ่านบทคัดย่อ
ก่อนตัดสิ นใจสั่งซื้อหรือพิมพ์บ ทความนั้ นออกมา ควรเลือกวรรณกรรมที่มาจากแหล่งปฐมภูมิมากที่สุ ด
ประการสาคัญคือ ผู้วิจัยไม่ควรรีบร้อน การรีบร้อนทาให้ไม่สามารถสืบค้นเอกสารได้ลึกซึ้งเพียงพอ และมี
แนวโน้มที่จะเลือกใช้วรรณกรรมที่มาจากแหล่งทุติยภูมิ (Leedy, 1993) นอกจากนี้ ผู้วิจัยอาจได้ข้อมูลไม่
เพียงพอที่จะสะท้อนสภาวะที่แท้จริงขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยของตน หรืออาจทาให้ผู้วิจัยสรุป
สาระสาคัญผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ ทาให้งานวิจัยที่จะทาซ้าซ้อนกับผู้อื่น หรือไม่ทันสมัย หรือขาดความ
เที่ยงตรง ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ
3. ทบทวนวรรณกรรม อ่าน วิเคราะห์ พิจารณาความน่าเชื่อถือ ในการอ่านรายงานวิจัยผู้วิจัย
จะต้องอ่านให้ละเอียด ตั้งแต่บทนา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ไม่ควร
สนใจเฉพาะผลการวิจัยเท่านั้น เนื่องจากรายงานการวิจัยที่ผ่านมาจะให้ข้อคิดหลายอย่างแก่นักวิจัย ตั้งแต่
เหตุผลการศึกษา การกาหนดปัญ หา แหล่งสืบค้นรายงานการวิจัย วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย ตลอดจน
ข้อจากัดต่างๆ ของการทางานวิจัย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถทาการวิจัยที่ต่อเนื่องได้โดยไม่ต้อง
เริ่มต้นจากศูนย์ และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่นักวิจัยอื่นได้ประสบมาแล้ว ในขณะที่อ่าน จะต้องอ่ านอย่างมี
วิจารณญาน โดยมุ่งที่สาระสาคัญและความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมนั้น
ประเด็นสาดัญอีกประเด็นหนึ่งคือ ผู้วิจัยควรบันทึกแหล่งที่มาของวรรณกรรมที่เลือกทบทวนให้
ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการเขียนอ้างอิงในภายหลัง นอกจากนี้ ขณะที่อ่านวรรณกรรมที่
เลือกมาควรมีการจดสาระสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการจะศึกษา การจดข้อความในบัตรบันทึกมาก
ไปหรือทาสีเน้นข้อความในวรรณกรรมที่อ่านมากจะเปรอะเต็มหน้า จะทาใหผู้วิจัยจะมีข้อมูลมากเกินความ
จาเป็น ทาให้ไม่สามารถดึงแนวคิดที่จาเป็นจากวรรณกรรมชิ้นนั้นได้
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4. บันทึกการทบทวนวรรณกรรม ผลลัพธ์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องก็คือ รายงาน
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่เป็นลายลักษณ์อักษร การเรียบเรียงรายงานการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดและความสามารถของผู้วิจัยในการมองเห็นภาพรวมของสาระที่
ได้จากการอ่านวรรณกรรมที่ตนเลือก ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านแนะนาการทาตารางบันทึก ที่สามารถบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน จานวนตัวอย่างวิจัย แบบวิจัย เครื่องมือและ
วิธีวัดตัวแปรที่ศึกษา และผล
ของการศึกษาหลักๆ (วิจิตร ศรีสุพรรณ, 2528, 2545; เพชรน้อย
สิงห์ช่างชัย, ศิริพร ขัมภลิขิต,
และทัศนีย์ นะแส, 2539; Polit & Hungler, 1999) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างแบบบันทึกรายงานวิจัยที่ทบทวน
นักวิจัย

ปีที่
ตีพิมพ์

เรื่องและ
ปัญหา

สถานที่และ
ระยะเวลา

ประชากรวิจัย
การเลือก
ตัวอย่าง
และขนาด

ตัวแปรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่
ใช้

วิธีการรวบรวม
ข้อมูล

ผลการวิจัย

ข้อจากัด
และ
ข้อเสนอแนะ
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5. เขียนบททบทวนวรรณกรรม ในการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องจะมีเอกสารต่างๆ
มากมาย ซึ่งเอกสารเหล่านั้นถ้านามาใช้อ้างอิงในเนื้อหาจะยึด หลักเดียวกับการเขียนรายงานทั่วไป
สาหรับเอกสารอ้างอิงหรือบรรนานุกรมต้องเขียนโดยยึดตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สาหรับในที่นี้จะ
เสนอวิ ธี ก ารเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ งตามรู ป แบบของ The American Psychological Association
(APA) ซึ่งจัดทาโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)
ในการเรียบเรียงเนื้อหา ผู้วิจัยควรทาเค้าโครงการเขียนเนื้อหาก่อนลงมือเขียน เค้าโครง
เนื้อหาจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถลาดับหัวข้อการนาเสนอที่เหมาะสม ในบางเรื่องที่เขียนเช่น สาระที่
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ควรลาดับหัวข้อตามระยะเวลา โดยทั่วไปแล้ว บททบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องควรครอบคลุมสาระเกี่ยวกับตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม ทั้งนี้เมื่ออ่านรายงานการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้อ่านจะทราบว่าองค์
ความรู้ใดที่เป็นที่รู้และยังไม่รู้บ้าง
สาหรับ การอ้างอิงผลการวิจัยที่ ผ่านมา นักวิจัยจะต้องนาเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
งานวิจัยที่อ้างอิงพอสังเขป และสรุปภาพรวมของผลการวิจัยที่พบในรายงานวิจัยที่ทบทวน ในการ
นาเสนอเนื้ อหาในรายงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ควรเขียนด้วยคาพูดของตนเอง ไม่ควร
คัดลอกเนื้ อหาจากวรรณกรรมที่ทบทวนทุกคาพูด ในกรณีที่ต้องการคัดลอกข้อความ หากพบว่ามี
จานวนไม่เกิน 40 คา จะต้องใช้เขียนอัญประกาศคู่กากับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หลักแนวทางการเขียนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง
ในการเขียนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยควรยึดหลักปฏิบัติดังนี้
1. สรุปเนื้อหาและแนวความคิดในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจัดเรียงลาดับ ทฤษฎีที่เป็น
พื้นฐานของปัญหาในการวิจัย เริ่มจากทฤษฎีหรือแนวคิดที่กล่าวกว้างๆ ทั่วไปก่อน แล้วจึงจะกล่าวถึง
ทฤษฎีเฉพาะหรือแนวคิดที่ตรงกับปัญหาในการวิจัย
2. สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการวิจัย พิจารณาเขียนให้ผสมผสานกันทั้งของใน
ประเทศและต่างประเทศ ผลการวิจัยนั้นเอาเฉพาะผลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และเขียนตามลาดับเรื่องที่
อ้างอิงถึง โดยการเขียนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องควรระบุถึงสิ่งต่างๆ ที่สาคัญดังนี้
1) ชื่อของผู้วิจัย
2) ชื่อของเรื่อง หรือปัญหาการวิจัย
3) วิธีการวิจัย ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5) ผลการวิจัยจะต้องสรุปประเด็นในเชิงเหตุผล
3. การเขียนควรใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาและมีความเข้าใจในงานวิจัยนั้น
หรือมีความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีที่นามาใช้อย่างชัดเจน
46
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4. การเขีย นเอกสารอ้ างอิงควรระบุ ทุ กครั้งที่ อ้ างอิง และใช้ วิธีการเขี ยนเอกสารอ้ างอิ ง
เหมือนกันตลอด การอ้างอิงนี้ จะช่วยให้ทราบว่าแหล่งที่มาของข้อความนั้นคืออะไร หากผู้ ที่อ่าน
ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมก็ส ามารถที่จะไปหามาอ่านได้ และยังเป็นการแสดงให้ เห็ นว่าผู้ วิจัยได้มี
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาในการวิจัยมาเป็นอย่างดี และยึดหลักเหตุผลในการทาวิจัย
สรุป
ในปั จจุบัน ได้มีแหล่งที่ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าวรรณกรรมที่หลากหลายทั้งที่เป็นเอกสารใน
ห้องสมุดและในฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิค ดังนั้น การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่นักวิจัยทุกคน
จะต้องทาการค้นคว้าให้ละเอียดและครอบคลุม พร้อมทั้งจะต้องมีความเข้าใจในวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด เพราะสิ่งเหล่านี้เองที่ผู้วิจัยจะต้องนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย นอกจากนี้
เมื่อทาการทบทวนวรรณกรรมแล้วผู้วิจัยจะต้องสามารถเรียบเรียงแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการอีกด้วย ในส่วนของเทคนิคการเขียงอ้างอิงนั้น ผู้วิจัยควร
เลื อ กใช้ รู ป แบบที่ เหมาะสมกับ องค์ ก รที่ ผู้ วิจัย เกี่ย วข้ อ งเช่ น วารสารที่ ส่ งตี พิ ม พ์ หน่ ว ยงานที่ ให้
ทุนสนันสนุน และสถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ เป็นต้น
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Review of Related Literatures)
บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด (2554:187-188) ได้ รวบรวมไว้ว่า ทฤษฏี และผลการวิจั ยที่ เกี่ ยวข้อ ง
(Related Literature) หรื อ ที่ เรี ย กว่ า เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย หรื อ วรรณคดี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กล่ าวถึงทฤษฎีที่เกี่ย วกับ งานวิจัย และผลการวิจัยของคนอื่นๆ ที่ได้ทาไปแล้วในเรื่องเดียวกันหรือ
เกี่ยวข้องกัน การเขียนไม่ใช่การนาเอาทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเขียนเรียงตามลาดับต่อๆ
กัน ไปให้ครบถ้วน แต่ผู้วิจัยต้องจัดระบบหรือวางโครงเรื่องเลือกสรรเอาเนื้อหาสาระที่จาเป็นมาเขียน
ตามโครงเรื่ อ ง ควรเขี ย นในลั ก ษณะที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า การวิ จั ย เรื่ อ งนั้ น พั ฒ นาจากทฤษฎี และ
ผลการวิจัยที่ผ่านมาเช่นไร อาจชี้ถึงข้อผิดพลาดในการวิจัยที่ผ่านมา ข้อสรุปจากผลการวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม
1. แสวงหาพื้นฐานทางทฤษฎีของการวิจัย
2. บ่งบอกสถานภาพของการวิจัยในหัวข้อนั้นๆ
3. แสดงถึงความเป็น “ผู้รู้” ของนักวิจัย ก่อนทาวิจัย
4. สร้างนิยามปฏิบัติการของตัวแปรสาคัญ
5. กาหนดสมมุติฐานของการวิจัย
6. สร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย
7. แสวงหาแนวคิดและประสบการณ์ เพื่อการออกแบบการวิจัย
วิธีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรมหรือการศึกษา ค้นคว้าเอกสารต่างๆ ผู้วิจัยควรปฏิบัติดังนี้
1. ผู้วิจัยต้องศึกษาปญหาการวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมุติฐาน การวิจัยให้
เข้าใจก่อน
2. กาหนดรายการชื่อเรื่องหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปญหาการวิจัย หรือตัวแปรการวิจัย
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3. เลือกเรื่องที่ทันสมัยหรือที่จัดพิมพ์ใหม่
4. เลือกสรรเรื่องที่จะศึกษาให้ตรงตามประเด็นปญหาการวิจัย หรือตรงตามตัว แปรการวิจัย
5. ขณะที่อ่านหรือศึกษา ผู้วิจัยควรมีความคิดที่เป็นกลางไม่มีอคติต่อเรื่องที่อ่าน หรือผู้เขียน
6. ขณะที่อ่านต้องพยายามจับประเด็นสาคัญของเรื่องที่อ่าน
7. ขณะที่อ่านผู้วิจัยควรมีการประเมินเรื่องที่อ่านไปด้วย โดยใช้เกณฑ์การ ประเมินดังนี้
7.1 ความเกี่ยวข้องกับปญหาการวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย
7.2 ความน่าเชื่อถือของข้อความโดยพิจารณาความเป็นเหตุเป็นผล หรือหลักฐาน
7.3 ข้อความที่เขียนมีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันเองหรือไม่
7.4 ข้อความที่เขียนเป็นความคิดของผู้เขียนเองหรือคัดลอกจากของคน อื่นมา
7.5 คาศัพท์ต่างๆ ในข้อความ ถ้าผู้เขียนกาหนดขึ้นเอง เป็นที่ยอมรับของ นักวิชาการใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือไม่
7.6 ข้อมูลต่างๆ ที่นามาเขียน มีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน
7.7 กรณีงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน ตามเกณฑ์การประเมินงานวิจัย MR 393(s) 43
8. บันทึกข้อความต่างๆของวรรณกรรมที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามา โดยจัดเก็บ เป็นเรื่องๆ หรือ
ตามตัวแปรการวิจัย พร้อมแหล่งที่ค้นคว้ามาเพื่อนาไปเขียนเชิงอรรถและ บรรณานุกรมต่อไป
ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม
1. ช่วยมิให้ทาวิจัยในเรื่องที่มีผู้ได้ทาการศึกษาวิจัยมาอย่างเพียงพอแล้ว
2. ช่วยให้กาหนดปัญหาและสมมติฐานในการวิจัยได้ถูกต้องเหมาะสม
3. ทราบถึงวิธีการศึกษาที่ทามาในอดีตและช่วยให้ออกแบบงานวิจัยได้เหมาะสม
4. ทาให้ทราบถึงปัญหาความยุ่งยากของการวิจัย
5. ทาให้ทราบว่าแหล่งความรู้อยู่ที่ไหนบ้าง
6. ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อค้นพบในอดีตและเชื่อมโยงทฤษฎีแนวความคิดใน
อดีตกับข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสะสมความรู้
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) คือ การอ่านวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่วิจัย ประกอบด้วยเอกสาร ตาราต่างๆ บทความทางวิชาการจากวารสารทั้งในและต่างประเทศ
รายงานการวิจัย บทคัดย่องานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ รวมทั้งข้อมูลความรู้ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(Electronic Books) ฐานข้อมูล
ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นต้น
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทาให้ผู้วิจัยมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ได้แนวทางในการวิจัย ทาให้ทราบว่ามีใครทาไว้บ้างแล้ว ทาในลักษณะใด ใช้ตัวแปรใดศึกษา มีวิธีการ
ศึกษาอย่างไร ผลเป็นอย่างไร ข้อเสนอแนะต่างๆ จากงานวิจัยที่มีผู้ทาไปแล้วมีอย่างไร การทาวิจัยครั้ง
ต่อไปควรทาอย่างไร นอกจากนี้ในวรรณกรรมต่างๆ อาจทาให้ได้แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ ข้อคิดเห็น
และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัยซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินการวิจัยของผู้วิจัย
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จุดมุ่งหมายของการทบทวน
1. รวบรวมแนวคิดในการตั้งปัญหาการวิจัย
2. มีความรอบรู้ในข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับ
3. การเตรียมกรอบทฤษฎีในการวิจัย
4. ประเมินความเป็นไปได้ในการทาวิจัย
5. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ และเครื่องมือวิจัย
6. ศึกษาผลงานวิจัยที่ทามาแล้ว
7. สร้างความคุ้นเคยกับวิธีการศึกษา และข้อมูล
สรุป การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง หรือ
ประเด็นปัญหาการวิจัยจากวารสารหนังสือ ตารา รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ ฯลฯ
ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม
1. ช่วยมิให้ทาวิจัยในเรื่องที่มีผู้ได้ทาการศึกษาวิจัยมาอย่างเพียงพอแล้ว
2. ช่วยให้กาหนดปัญหาและสมมติฐานในการวิจัยได้ถูกต้องเหมาะสม
3. ทราบถึงวิธีการศึกษาที่ทามาในอดีตและช่วยให้ออกแบบงานวิจัยได้เหมาะสม
4. ทาให้ทราบถึงปัญหาความยุ่งยากของการวิจัย
5. ทาให้ทราบว่าแหล่งความรู้อยู่ที่ไหนบ้าง
6. ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อค้นพบในอดีตและเชื่อมโยงทฤษฎีแนวความคิดใน
อดีตกับข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสะสมความรู้
การเขียนกรอบความคิดการวิจัย(Conceptual Framework)
การเขียนกรอบความคิดการวิจัย เป็นเรื่องยุ่งยากและเป็นปัญหามากสาหรับนักวิจัยมือใหม่
เพราะจะเกิดความสับสน แม้ว่าจะได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาแล้วก็ตาม เพราะใน
งานวิจัยแต่ละเล่มก็จะเขียนกรอบความคิดการวิจัยไว้หลากหลายรูปแบบ วันนี้จึงได้รวบรวมหลักการ
เขียนกรอบแนวคิดการวิจัยที่ผู้ทรงคุณวุฒด้านนี้ท่านได้เขียนไว้มาฝาก จะได้เขียนกรอบความคิดการ
วิจัยได้อย่างมั่นใจ
กรอบความคิดการวิจัย (Conceptual Framework) มีการใช้คากันอยู่หลายคา เช่นกรอบ
แนวคิด (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 2549, หน้า39) กรอบความคิดในการวิ จัย (สุวิมล ว่องวาณิช ,
2551 หน้า 1, สุวิมล ติรกานันท์, 2546, หน้า 35) กรอบแนวคิดในการวิจัย (วรรณี แกมเกตุ, 2551,
หน้า 67) กรอบความคิดการวิจัย (รัตนะ บัวสนธ์, 2552,หน้า 79)
หลักการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย
สิน พันธุ์พินิจ (2553, หน้า 339) กล่าวว่า การเขียนโครงการวิจัย ต้องเขียนกรอบแนวคิด
การวิจัยให้ชัดเจน กรอบแนวคิดเป็นความคิดรวบยอดของการวิจัยที่สรุปมาจากแนวคิดทฤษฎี ต้อง
ชี้ให้เห็นว่ามีกรอบที่ศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง อะไรเป็นตัวแปรอิสระ อะไรเป็นตัวแปรตาม และจะศึกษา
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ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์ เมื่อเขียนแนวคิดเชิงพรรณาแล้วอาจลองเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย
ให้เป็นรูปธรรมด้วย
รัตนะ บั ว สนธ์ (2552, หน้า 79) อธิบ ายไว้ว่า กรอบความคิดการวิจัยนั้น ก็คือ กรอบเชิง
ทฤษฎีที่ลดรูปลงมาเพื่อใช้สาหรับการวิจัยเรื่องนั้นๆ นั่นเอง กล่าวคือ ในขณะที่กรอบเชิงทฤษฎีนั้นได้
แสดงให้เห็นถึงปัจจัย หรือความสัมพันธ์ของปัจจัย หรือตัวแปรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับปัจจัย
หรือตัวแปรตาม หรือปรากฏการณ์ ที่นักวิจัยต้องการศึกษา ซึ่งปัจจัยหรือตัวแปรที่กล่ าวนี้มาจาก
ทฤษฎีแนวคิดและผลงานวิจัยต่างๆ แต่เมื่อจะดาเนินงานวิจัยนักวิจัยได้ปรับลดตัวแปรบางตัวลง หรือ
ทาให้ตัวแปรบางตัวคงที่ แล้วปรับกรอบเชิงทฤษฎีใหม่ จะได้เป็นกรอบความคิดการวิจัยเพื่อใช้สาหรับ
การวิจัยเรื่องนั้นเท่านั้น หากเปลี่ยนเรื่องดาเนินการวิจัยใหม่ โดยใช้กรอบเชิงทฤษฎีอื่นก็ต้องสร้าง
กรอบความคิดการวิจัยใหม่อีกเช่นกัน
บุ ญ ธรรม กิ จ ปรี ด าบริ สุ ท ธิ์ (2549, หน้ า 39-40) กล่ า วว่ า กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย เป็ น
ภาพพจน์ ที่เป็ น แนวคิดในการวิจัย เรื่องนั้น การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย จะต้องเริ่มจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ประเด็นปัญหา กาหนดปัญหาการวิจัยให้ชัดเจน
และหาแนวทางการค้นหาคาตอบ จากนั้นประมวลเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องนั้น จึงต้องทาความ
เข้าใจในเรื่องต่อไปนี้
1. ปัญหาหลักที่ต้องการวิจัยคืออะไร และอะไรเป็นปัญหาที่ต้องการทราบกันแน่
2. อะไรเป็นตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ตัวแปรแทรกและตัวแปรควบคุม ตัวแปรต่างๆที่
นามาศึกษามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร
3. ข้อมูลที่จะใช้ในการวิจัยเรื่องนั้นมีอะไรบ้าง แหล่งข้อมูลอยู่ที่ไหนและจะเก็บรวบรวมมาได้อย่างไร
4. การหาคาตอบในการวิจัยนั้น สามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัย หรือแบบการวิจัย(research
design) ในลักษณะใดได้บ้าง และจะเลือกใช้การวิจัยแบบใด ทาไมจึงเลือกแบบนั้น
5. มีแนวคิดและทฤษฎีอะไรบ้างที่สนับสนุนการวิจัยในปัญหานี้
6. มีข้อตกลงเบื้องต้นในการทาวิจัยเรื่องนี้หรือไม่ มีอย่างไรบ้าง
จากการวิเคราะห์ดังกล่าวนามาประมวลรวมเป็นกรอบแนวคิดโดยพยายามนาเสนอในลักษณะ
เป็นรูปธรรม ซึ่งมักจะทาเป็นแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ประกอบการอธิบาย
สุวิมล ว่องวาณิช (2551, หน้า 5) กล่าวว่า การนาเสนอกรอบความคิดการวิจัย ควรนาเสนอ
ในบทที่ 2 ของรายงานการวิจัย เพราะต้องเสนอกรอบความคิดซึ่งเป็นผลจากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง แต่ที่พบโดยทั่วไป มักจะพบว่ามีการนาเสนอกรอบความคิดของการวิจัยในบทที่ 1 ซึ่งไม่
ค่อยเหมาะสม เนื่องจากข้อมูลที่นาเสนอในบทที่ 1อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทาให้ผู้อ่านหรือแม้แต่
นักวิจัยเองเข้าใจภาพรวมของผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้น กรอบความคิดการวิจัยที่
นาเสนออาจจะทาให้ เกิดความสงสัยในเรื่องของแนวเหตุผลในการกาหนดตัวแปรมาศึกษา เพราะ
ความรู้ที่รองรับยังนาเสนอไม่เพียงพอ
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รูปแบบการเขียนกรอบความคิดการวิจัย
สุวิมล ติรกานันท์ (2546, หน้า 35) กล่าวว่า เมื่อผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
ควรน ารายละเอีย ดเกี่ยวกับ ตัวแปรที่ต้องการศึกษามากาหนดกรอบความคิดในการวิจัย เป็นการ
กาหนดขอบเขตของการวิจั ยและทาให้ เกิดภาพสรุปสุ ดท้ายของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา เป็นผลรวมความคิดของนักวิจัยเข้ากับเรื่องราวทฤษฎีต่างๆ ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นแนวความคิดของผู้วิจัยที่ต้องการหลักฐานเชิงประจักษ์มาพิสูจน์ความถูกต้องหากไม่ได้แสดง
กรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ในส่วนท้ายของการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มักนาเสนอ
ไว้ท้ายบทที่ 2 จะทาให้รายงานการวิจัยขาดความต่อเนื่อง กรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถนาเสนอ
กรอบความคิดในการวิจัยได้ใน 3 รูปแบบ คือ
1. แบบบรรยาย
เป็นการใช้ถ้อยคาบรรยายความเกี่ยวเนื่อง ลาดับก่อน-หลัง และความสัมพันธ์ของตัว
แปร ลักษณะนี้ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านมากนัก
2. แบบฟังชั่นทางคณิตศาสตร์
วิธีนี้นิยมใช้ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการพยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดด้วย
วิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น
Y = f(P, Q, R, S)
Y = การติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่น
P = ความรู้เรื่องเอดส์
Q = ค่านิยม
R = ฐานะทางบ้าน
S = อิทธิพลของเพื่อน
จากฟั งชั่ น ที่ ก าหนด หมายความว่า การติ ดเชื้ อเอดส์ ของเด็ กวั ยรุ่น ขึ้ น อยู่กั บ หรือ มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปร เรื่องความรู้เรื่องโรคเอดส์ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน และอิทธิพลของเพื่อน
3. แบบแผนภูมิ
เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต้องการศึกษาแสดงลาดับการเกิด
ก่อนหลังของตัวแปร นอกจากนี้แผนภูมิที่สร้างขึ้นยังสามารถแสดงความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งนาไปสู่การ
ใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ต่อไป
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ตัวอย่างที่ 1

จากตัวอย่างที่ 1 ตัวแปรความรู้ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน และอิทธิพลเพื่อน แต่ละตัวมีผล
ต่อการติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่นโดยตรง

จากตัวอย่างที่ 2 ตัวแปรอิทธิพลของเพื่อนมีผลต่อค่านิยม และส่งผลต่อไปยังการติดเชื้อเอดส์
ของเด็กวัยรุ่น ส่วนตัวแปรความรู้และฐานะทางบ้านมีผลต่อค่านิยม และส่งผลต่อการติดเชื้อเอดส์ของ
วัยรุ่น ในขณะเดียวกันตัวแปรความรู้ ฐานะทางบ้านก็มีผลโดยตรงต่อการติดเชื้อเอดส์ของวัยรุ่น
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สุวิมล ว่องวาณิช (2551, หน้า 12) ได้นาเสนอตัวอย่างการกาหนดกรอบความคิดของการ
วิจัยว่า ต้องมีการบรรยายข้อความก่อนนาเสนอแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการ
วิจัย ในคาอธิบายดังกล่าวต้องมีการอ้างอิงที่มาของแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงให้เห็น
ตัวแปรที่ศึกษา โดยปกติจะกาหนดตัวแปรตามไว้ทางขวามือตัวแปรที่ส่งผลหรือตัวแปรที่อธิ บาย
ความสัมพันธ์ (ตัวแปรอิสระ) จะอยู่ทางซ้ายมือ
จากการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของครูที่จะสามารถเป็นนักวิชาการด้านการวิจัย
และประเมิน สรุปได้ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 2 ส่วน คือ วัฒนธรรมการวิจัยและประเมิน
สมรรถภาพการวิจั ย และการประเมิน ตามกรอบความคิด ของการวิจัยในแผนภาพ 1 นอกจากนี้
ผลการวิจัยของสุวิมล ว่องวาณิช , อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ และอวยพร เรืองตระกูล (2543) พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลหลายตัว เช่น อายุ ระดับการศึกษา สังกัด มีผลต่อทักษะการประเมิน ในแผนภาพ 1
จึงกาหนดกรอบความคิดของการวิจัยว่า ความเป็นครูมื ออาชีพของครูขึ้น น่าจะอยู่กับปัจจัย 3 กลุ่ม
คือ ปัจจัยส่วนบุ คคลที่เป็ นภูมิหลังของครู (อายุ สังกัด ระดับการศึกษาที่สอน ขนาดโรงเรียน เพศ
สถานภาพ) ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเฉพาะกับการวิจัยและประเมิน ได้แก่ ความรู้สึกต่อการวิจัย
และประเมินของครู และระดับของการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์ด้านการ
วิจั ย และประเมิ น ด้ ว ยวิธี การต่ างๆและปั จ จัย ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ โรงเรีย น ได้ แก่ ระดั บ ของความเป็ น
วัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนา (knowledge-based)

แผนภาพที่ 1 กรอบความคิดของการวิจัย
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นอกจากการนาเสนอกรอบความคิดการวิจัย 3 รูปแบบดังกล่าว วรรณี แกมเกตุ (2551, หน้า
83) กล่ าวว่า การนาเสนอกรอบความคิดการวิจัย เพื่อให้ ผู้อ่านงานวิจัยมีความเข้าใจความคิดของ
นักวิจัยว่า ในการวิจัยแต่ละเรื่องนั้น นักวิจัยมีกรอบความคิดเป็นอย่างไร สามารถนาเสนอได้หลาย
แบบ ได้แก่ แบบพรรณนาความ แบบแผนภาพ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ แบบตาราง แบบรูปภาพ
และแบบผสมผสาน สนใจรายละเอียดอ่านได้ในหนังสือ “วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ”
ของวรรณี แกมเกตุ (2551)
ข้อควรระวังในการเขียนกรอบความคิดการวิจัย
รั ต นะ บั ว สนธ์ ( 2552, หน้ า 81) กล่ า วว่ า กรอบความคิ ด การวิ จั ย (Conceptual
Framework) จะแตกต่ า งจากกรอบการวิ จั ย (Research flow chart)หรื อ เรี ย กว่ า กรอบการ
ด าเนิ น การวิจั ย หมายถึง แผนภู มิ ที่ เขีย นขึ้ น ในลั ก ษณะเป็ น ผั งไหล(flow chart)แสดงให้ เป็ น ถึ ง
ขั้นตอนกิจกรรมและผลที่ได้รับจากการดาเนินงานวิจัย ในแต่ละขั้นตอนเพื่อสื่อให้ผู้อ่านงานวิจัยได้เกิด
ความคิดรวบยอด(concept)เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการดาเนินงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ในเรื่องนี้ สุวิมล
ว่องวาณิช (2551, หน้า 14) กล่าวว่า ประเด็นสาคัญที่ต้องการเน้นย้าประการหนึ่ง คือ ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนของนั กวิจัย ที่มักน าขั้นตอนของการวิจั ยมาสร้างเป็นแผนภาพ เชื่อมโยงขั้นตอนการ
ทางานวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดปัญหาวิจัย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การกาหนดประชากร
กลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และการจัดทารายงาน แผนภาพดังกล่าวนี้ ไม่ใช่กรอบความคิดของการวิจัย แต่เป็นแผนภาพที่แสดง
ขั้นตอนการวิจัยดังตัวอย่าง
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แผนภาพการดาเนินงาน
(ไม่ใช่กรอบความคิดของการวิจัย)
วรรณี แกมเกตุ (2551, หน้า 83) กล่าวว่า ข้อควรระวังก็คือ กรอบแนวคิดไม่ใช่ข้อสรุปของ
การวิจัย แต่เป็นเพียงแนวทางในการแสวงหาข้อมูลหรือคาอธิบายเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในการที่
จะวิเคราะห์หาข้อสรุป แม้การมีกรอบแนวคิดการวิจัยจะมีประโยชน์อยู่มาก แต่การมีกรอบแนวคิด
การวิจัยก็อาจเป็ นข้อจากัดในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ ได้เช่นกัน หากการ
กาหนดกรอบแนวคิดนั้นไม่รัดกุม หรือเป็นกรอบแนวคิดที่ไม่สมเหตุสมผล นั่นหมายความว่า การทา
ความเข้าใจกับ สิ่งที่ต้องการศึกษา หรือการอธิบายตัวแปรตามโดยใช้ตัวแปรอิส ระที่กาหนดไว้นั้น
อาจจะขาดประสิทธิภาพ ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่มีน้าหนักในการอธิบายที่น่าพอใจนักเนื่องจากนักวิจัย
จะมองไม่เห็นหรือไม่ให้ความสาคัญกับตัวแปรอิสระอื่นๆซึ่งอยู่นอกกรอบแนวคิดที่กาหนดไว้
กรอบแนวคิดและการตั้งสมมติฐานการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยคืออะไร มีการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยอย่างไร
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นขั้นตอนของการนาเอาตัวแปรและประเด็นที่ต้องการ
ทาวิจัยมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในรูปของคาบรรยาย แบบจาลองแผนภาพหรือแบบ
ผสมการวาง กรอบแนวคิดในการวิจัยที่ดี จะต้องชัดเจน แสดงทิศทางของความสัมพันธ์ ของสิ่งที่
ต้องการศึกษา หรือตัวแปรที่จะศึกษา สามารถใช้เป็นกรอบในการกาหนดขอบเขตของการวิจัย การ
พัฒนาเครื่องมือในการวิจัย รูปแบบการวิจัย ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล หลัก
สาคัญของการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยคือ
1. กาหนดตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ ไว้ด้านซ้ายมือ พร้อมทั้งใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้ เพื่อให้
สามารถแยกแยะตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้
2. กาหนดตัวแปรตาม ไว้ด้านขวามือ พร้อมทั้งใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้ เพื่อให้สามารถแยกแยะ
ตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้
3. เขียนลูกศรชี้จากตัวแปรต้นแต่ละตัวมายังตัวแปรตามให้ครบทุกคู่ที่ต้องการศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นผลสรุปจากการศึกษาทฤษฏีและผลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปัญหา
การวิจัย ซึ่งผู้เสนอเค้าโครงสรุปเป็นแนวคิดของตนเองสาหรับการดาเนินการวิจัย ของตน โดยทั่วไป
ก่อนการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยจาเป็นต้องศึกษา ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้
มากพอว่ามีใครเคยทาวิจัยเรื่องทานองนี้มาบ้างเขาทาอย่างไรและข้อค้นพบของการวิจัยมีอะไรบ้าง
แล้วนามาประกอบการวางแผนการวิจัยของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนดกรอบในเชิงเนื้อหาสาระ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตั ว แปรและการระบุ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรส าหรั บ การวิ จั ย เชิ งพรรณา
(Descriptive research) กรอบแนวคิดในการวิจัยอาจมีแต่การระบุเฉพาะตัวแปรว่ามีตัวแปรอะไรที่
จะนามาศึกษา กรอบแนวคิดดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนขอบเขตทางด้านเนื้อหาสารของการวิจัย ส่วน
การวิจัยประเภทอธิบาย (Fxplanatory research) กรอบแนวคิดของการวิจัยมีการระบุความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้วย
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กรอบแนวคิดคือการประมวลความคิดรวบยอดของงานวิจัยว่างานวิจัยที่กาลังทาอยู่นี้ มีตัว
แปรอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาเป็นอย่างไร อะไรเป็นตัวแปรอิสระ
อะไรเป็นตัวแปรตาม
ความหมายของกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย หมายถึง กรอบของการวิจัยในด้านเนื้อหาสาระซึ่งประกอบด้วย
ตัวแปร และการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องมี
กรอบพื้นฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ศึกษาและมโนภาพ(concept)ในเรื่องนั้น แล้วนามา
ประมวลเป็นกรอบในการกาหนดตัวแปรและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในลักษณะ
ของกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาเป็นแบบจาลองในการวิจัยต่อไป
แหล่งที่มาของกรอบแนวคิดการวิจัย
1. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดที่รัดกุม มีเหตุมีผล ผู้วิจัยควรอย่าง
ยิ่งที่ต้องศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาพยาบาล สาขาแพทย์
หรื อสาขาทางสั งคมศาสตร์ อื่ น ๆ ทั้ งนี้ เพราะไม่เพี ย งแต่ จะได้ ตั ว แปรต่ างๆ เท่ านั้ น ยั งได้ ค วามรู้
เกี่ยวกับ ความสั มพันธ์ระหว่างตัวแปรกับปรากฏการณ์ ที่ศึกษาอย่างมีเนื้อหาสาระ คาอธิบายหรือ
ข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์หรือสรุปผลจะได้มีความหนักแน่นในเชิงทฤษฎี ดังนั้นการศึกษา
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนอกจากจะชี้ให้เห็นถึงตัวแปรใดสาคัญและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้ว ยังทาให้
กรอบแนวคิดในการวิจัยมีแนวทางที่ชัดเจนและมีเหตุผล
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หมายถึงงานวิจัยที่ผู้อื่นได้ทามาแล้วมีประเด็นตรงกับประเด็นที่เรา
ต้องการศึกษา หรือมีเนื้อหา หรือตัวแปรบางตัวที่ต้องการศึ กษารวมอยู่ด้วย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น
อาจจะไม่ได้อยู่ในสาขาทางการพยาบาลเท่านั้น แต่อาจจะอยู่ในสาขาอื่นๆ ด้วย ดังนั้นผู้วิจัยควรมุ่ง
ศึกษาว่าผู้ที่ได้ทาวิจัยมาแล้วมองเห็นว่า ตัวแปรใดมีความสาคัญหรือไม่อย่างไรกับปรากฏการณ์หรือ
ประเด็นที่เราต้องการศึกษา หรือบางตัวแปรอาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ผู้วิจัยไม่ควรตัดทิ้ง เพราะสามารถ
นามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อยืนยันต่อไปว่า มีหรือไม่มีความสาคัญในกลุ่มประชากรที่ศึกษาอยู่
3. กรอบแนวคิดของผู้วิจัยเองที่สังเคราะห์ขึ้นเอง นอกจากการศึกษาผลงานวิจัยและทฤษฎีต่างๆที่
เกี่ยวข้องแล้ว กรอบแนวคิดยังจะได้มาจากความคิดและประสบการณ์การทางานของผู้วิจัยเองอีกด้วย
หลักการเลือกและประโยชน์ของกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ดีควรจะเป็นกรอบแนวคิดที่ตรงประเด็นในด้านเนื้อหาสาระตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษา มีความสอดคล้องกับความสนใจในเรื่องที่วิจัย มีความง่ายและไม่สลั บซับซ้อนมาก และควรมี
ประโยชน์ในเชิงนโยบายหรือการพัฒนาสังคม
กรอบแนวคิด ที่ จ ะน ามาใช้ในการวิจัย จะมี ป ระโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น การวิจัย ขั้ น ต่อ ๆ ไป
โดยเฉพาะในขั้นการรวบรวมข้อมูล ขั้นการออกแบบการวิจัย ขั้นการวิเคราะห์ และการตีความหมาย
ผลการวิเคราะห์
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การนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย
การนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยอาจทาได้หลายวิธี ดังนี้
1. การเขียนบรรยาย โดยระบุตัวแปรที่ศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร
2. การเขียนแบบจาลองหรือสัญลักษณ์และสมการ
3. การเขียนแผนภาพ แสดงตัวแปรต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
4. การเขียนแบบผสมผสาน
หลักเกณฑ์ในการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัว แปรแต่ ล ะตัว ที่เลื อกมาศึ กษา หรือที่ น าเสนอไว้ในกรอบแนวคิ ดในการวิจั ยต้องมี
พื้นฐานเชิงทฤษฏีว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษา
2. มีความตรงประเด็นในด้านเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตัวแปรอิสระหรือ ตัว
แปรทีใ่ ช้ควบคุม
3. มีรูปแบบสอดคล้องกับความสนใจ หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. ระบุรายละเอียดของตัวแปรและหรือสามารถแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ชัดเจน
ด้วยสัญลักษณ์หรือแผนภาพ
หลักในการเลือกกรอบแนวคิด
หลักสาคัญในการเลือกกรอบแนวคิดในการวิจัยทางการพยาบาล มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ คือ
1. ความตรงประเด็ น กรอบแนวคิ ด ที่ ต รงประเด็ น ของการวิจั ย กล่ า วคื อ มี ค วามตรง
ประเด็ น ในด้ านเนื้ อ หา ซึ่งพิ จ ารณาได้ จากเนื้ อ หาของตั ว แปรอิ ส ระหรือ ตัว แปรที่ ใช้ค วบคุ ม และ
ระเบียบวิธีที่ใช้ในการวิจัย ในกรณีที่มีแนวคิดหลายๆ แนวตรงกับหัวข้อเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
ผู้วิจัยควรเลือกแนวคิดที่ตนเองคิดว่าตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษามากที่สุด
2. ความง่ายและไม่สลับซับซ้อน กรอบแนวคิดที่ควรจะเลือกควรเป็นกรอบที่ง่ายแก่การ
เข้าใจ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หากมีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่จะนามาใช้เป็นกรอบแนวคิด ผู้ที่ทาวิจัยควรเลือก
ทฤษฎีที่ง่ายที่สุดที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาได้พอๆกัน
3. ความสอดคล้องกับความสนใจ กรอบแนวคิดที่ใช้ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวแปร หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ที่จะทาการวิจัย
4. ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล การวิจัยนั้นควรมีกรอบแนวคิดสะท้อนถึง
ประโยชน์ที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลด้วย
วิธีการสร้างกรอบแนวคิด
การสร้างกรอบแนวคิด เป็นการสรุปโดยภาพรวมว่างานวิจัยนั้นมีแนวคิดที่สาคัญอะไรบ้าง มี
การเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ผู้วิจัยต้องนาข้อมูลจากหลายแหล่งมา
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาวิ จั ย จริ งๆ สิ่ งส าคั ญ คื อ ผู้ วิ จั ย
จาเป็นต้องศึกษาความรู้ในทฤษฎีนั้นๆ ให้มากพอ ทาความเข้าใจทั้งความหมายแนวคิดที่สาคัญของ
สมมติฐานจนสามารถเชื่อมโยงในเชิงเหตุผลให้เห็นเป็นกรอบได้ อย่างชัดเจน การเชื่อมโยงของแนวคิด
นี้ บางที่เรียกว่า รูปแบบ หรือตัวแบบ (model)
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วิธีการสร้างกรอบแนวคิด กระทาได้ 2 ลักษณะ คือ
1. โดยการสรุ ป ประเด็ น ต่ า งๆ จากข้ อ มู ล ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาจากเอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องให้กระจ่าง
2. กาหนดจากกรอบทฤษฎีที่มีใช้ เป็นส่วนสาคัญในการศึกษาวิจัย ในขอบเขตของเอกสาร
และงานวิจัยที่ได้ศึกษา เช่น การนาทฤษฎีการพยาบาลของรอย โอเร็ม มาใช้เป็นกรอบการวิจัยในการ
วิจัยเชิงบรรยายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาตัวแปร กรอบแนว คิดมักจะเป็นในลักษณะที่ 1 คือการ
สรุปประเด็นข้อมูล ส่วนในการวิจัยทดลอง จะต้องมีพื้นฐานทฤษฎี หลักการของการวิจัยที่ชัดเจน การ
กาหนดกรอบแนวคิดมักจะเป็นลักษณะที่ 2
วิธีการเขียนกรอบแนวคิด
ในการเขียนกรอบแนวคิด ผู้วิจัยจะต้องเขียนแสดงความสัมพันธ์ของแนวคิดในการวิจัยของ
ตนให้ ชั ด เจน ในขอบเขตของเอกสารและงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษา อาจเขี ย นไว้ ท้ า ยก่ อ นหน้ า ส่ ว นของ
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(ท้ายบทที่ 1) หรือ ท้ายส่วนของการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(ท้ายบทที่ 2) ก็ได้ รูปแบบการเขียนทาได้ 3 ลักษณะ คือ
1. เขีย นแบบบรรยายต่อเนื่องกันโดยไม่แยกหัวข้อ ความยาวของการเขียนประมาณ 1
หน้ากระดาษ
2. เขียนเป็น แผนภูมิ แสดงความสัมพันธ์และทิศทางระหว่างตัวแปรที่ศึกษา หรือ
3. เขียนเป็นแผนภูมิประกอบคาบรรยายเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ถ้ามีตัวแปรหลายตัว
หรือตัวแปรมีความสัมพันธ์สลับซับซ้อน
รูปแบบการนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยหมายถึง การระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชุดต่างๆ เป็นอย่างไร
กรอบแนวคิดในการวิจัยจึงแตกต่างจากขอบเขตของการวิจัย ผู้วิจัยจะพบเห็นการวางกรอบแนวคิดใน
การวิจัยไว้หลายที่ด้วยกัน วิทยานิพนธ์บางเล่มนาเสนอกรอบแนวคิดในบทที่ 1 แต่การนาเสนอที่มี
เหตุผลควรน าเสนอในบทที่ 2 เพราะกรอบแนวคิดในการวิจัยไม่ ได้เกิดขึ้นจากสุญญากาศหรือโดย
อัตโนมัติ แต่เกิดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่ างๆ รวมทั้งงานวิจัยที่มีมาแล้ วหรือที่ใกล้ เคียงทั้งใน
สาขาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาอื่น ๆ กรอบแนวคิดในการวิจัยที่สมบูรณ์ ต้ องผ่านกระบวนการทาความ
ชัดเจนในประเด็นคาถามของการวิจัยและการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องมาแล้ว
ซึ่งการนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถนาเสนอได้ 4 รูปแบบดังต่อไปนี้
1. การน าเสนอเชิ งบรรยาย เป็ น การพรรณนาด้ ว ยประโยคข้ อ ความต่ อเนื่ องเพื่ อ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ชุดคือ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรเหตุ กับตัวแปรตามหรือตัวแปรผลแต่
ในการวิจัยบางประเภท เช่น การวิจัยเชิงสารวจไม่มีการกาหนด ว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระหรือตัว
แปรตาม การบรรยายจึงเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาชุดนั้น
2. การนาเสนอเชิงภาพ เป็นการนาเสนอด้วยแผนภาพจากการกลั่นกรองความเข้าใจของ
ผู้วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาของผู้วิจัยได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้อื่นที่อ่านเรื่องนี้
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เพียงแต่เห็นแผนภาพแล้วเข้าใจผู้วิจัยควรนาเสนอเฉพาะตัวแปรหลัก ไม่จาเป็นต้องมีรายละเอียดของ
ตัวแปรในแผนภาพ
3. การนาเสนอแบบจาลองคณิตศาสตร์ เป็นการนาเสนอด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้
เห็ นความสัมพัน ธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ชุดได้ชัดเจนและช่ วยให้ สามารถเลือกใช้ เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
4. การนาเสนอแบบผสม เป็นการนาเสนอผสมกันทั้ง 3 แบบหรือผสมกัน 2 แบบที่กล่าวมา
ข้างต้ น งานวิจั ย บางประเภทไม่ จ าเป็ น ต้ องนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงความสั มพัน ธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามงานวิจัยประเภทนี้ต้ องการจัดกลุ่มหรือจัดโครงสร้างของตัวแปร
เช่นงานวิจัยที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factors analysis) หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นต้น
การนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยต้ องยึดหลักว่า “นาเสนอแต่ น้อยเรียบง่ายและไม่รก
รุงรัง” ดังนั้น ผู้วิจัยไม่จาเป็นต้องบอกรายละเอียดของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาทั้งหมด เพราะจะต้อง
นาเสนอในหัวข้อต่อไปอยูแ่ ล้ว
ประโยชน์ของกรอบแนวคิด
การสร้างกรอบแนวคิดที่ชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยและผู้ที่อ่านงานวิจัย ดังนี้
1. สามารถเข้าใจแนวคิดสาคัญที่แสดงถึงแก่นของปัญหาการศึกษาในระยะเวลาอันสั้น
2. เป็น ตัวชี้นาทาให้ ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจว่างานวิจัยเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
3. สร้างความชัดเจนในงานวิจัยว่าจะสามารถตอบคาถามที่ศึกษาได้
4. เป็ น แนวทางในการก าหนดความหมายตั ว แปร การสร้างเครื่อ งมื อ และการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย
5. สามารถเชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารก าหนดกรอบทิ ศ ทางการท าวิ จั ย ได้ เหมาะสม ถู ก ต้ อ ง
โดยเฉพาะวิเคราะห์ข้อมูล
สรุป
การเลือกกรอบแนวคิด มีประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทุกขั้นตอนตั้งแต่ การรวบรวม
ข้อมูล การออกแบบวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย
การตั้งสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน หมายถึง ข้อความที่คาด คะเนความสัมพันธ์หรือความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่
ศึกษา ที่สมมติขึ้นชั่วคราว สมมติฐาน ถือได้ว่าเป็นเครื่องช่วยในการกาหนดข้อมูลที่จะต้องรวบรวม
สมมติฐาน หมายถึง
 ข้อ ความหรื อ ค าอธิ บ ายเฉพาะที่ ผู้ วิจั ย คาดคะเนค าตอบโดยอาศั ย แนวคิ ด หลั ก การ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือประสบการณ์
 ข้อความหรือข้อสมมติซึ่งผู้วิจัยคาดไว้เกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวแปรหรือความสัมพันธ์
ของ 2 ตัวแปรขึ้นไป
 เป็นข้อสมมติชั่วคราวเพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง
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มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของสมมติฐานไว้อย่างน่าสนใจ เช่น
สมมติฐาน คือ คาสรุป โดยอาศัยการเดาเพื่อคาดการณ์ ล่วงหน้า และคาสรุปนั้นยังไม่คงที่
แน่นอนตายตัว มีรากฐานมาจากความเป็นจริง สามารถทดสอบได้โดยการใช้ข้อมูล สมมติฐานอาจ
เป็นคาพูดที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อทานายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
สมมติ ฐ าน คื อ ข้อ ความที่ มี ห น้ าตาเสมื อ นข้ อ ความเชิ งบอกเล่ า แต่ แ ท้ จ ริงแล้ ว เป็ น การ
คาดคะเนถึงสภาพการณ์นั้ นๆ เอกลั กษณ์ ที่สาคัญ ของสมมติฐานก็คือ เป็นการคาดการณ์ ที่จะต้อง
ทดสอบต่อไปว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแน่
สมมติฐาน คือ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นข้อความที่ชี้แนะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
2 ตัวแปรขึ้นไป หรือคาตอบปัญหาการวิจัยที่คาดหวังไว้ กล่าวโดยสรุปก็คือ สมมติฐานเป็นข้อเสนอที่
ต้องพิสูจน์ให้แคบเข้า หรือต้องการพิสูจน์ให้เป็นทฤษฎีนั่นเอง
สมมติ ฐ าน คื อ ข้อ ความเฉพาะที่ ผู้ วิจัย คาดคะเนค าตอบไว้ โดยอาศั ย ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ความรู้ กฎเกณฑ์ต่างๆ หรือจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป
สมมติฐาน คือ ข้อเสนอหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้นมา โดยคาดคะเนว่าเป็นคาตอบ
ของปัญหา ซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์ และหากว่าได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือตรงกับข้อเท็จจริง
สมมติฐานนี้ก็จะกลายเป็นคาอธิบายที่ถูกต้อง กลายเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ใหม่ สมารถสร้างเป็น
หลักทั่วไป หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีที่ใช้อธิบายในพฤติกรรมเรื่องนั้นๆ ได้
สรุปก็คือ สมมติฐานเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา ในสมมติฐาน
เราจึงต้องระบุให้ชัดเจนว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไร สัมพันธ์กันอย่างไร หรืออะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล
สมมติฐานเป็นข้อยืนยันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวหรือเกินกว่า
การตั้งสมมติฐานในการวิจัย (Research Hypothesis)
การตั้งสมมติฐานในการวิจัย เป็นขั้นตอนของการคาดคะเนหรือคาดเดาคาตอบของปัญหา
การวิจัย การคาดเดาคาตอบมีประโยชน์ในการกาหนดทิศทางการหาข้อมูล เพื่อตรวจสอบปัญหาการ
วิจัย เป็ น การ คาดเดาคาตอบอย่างมีเหตุมีผล ผู้วิจัยควรตั้งสมมติฐานการวิจัยหลังจากที่ได้ศึกษา
ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จนผู้วิจัยมีแนวความคิดเพียงพอที่จะคาดเดา โดย
อาศัยเหตุผลเหล่านั้น ได้อย่างสมเหตุสมผล
สมมติฐานในการวิจัยเป็นคากล่าวที่ แสดงความถึงความสัมพันธ์ที่คาดการณ์หรือเดาระหว่าง
ตัวแปรสองตัวขึ้นไป คากล่าวนี้จะต้องแสดงทิศทางของความสัมพันธ์ว่าเป็นเช่นไรเช่นเป็นบวกหรือลบ
และเป็นคากล่าวที่จะต้องพิสูจน์ต่อไปว่าเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นสมมติฐานวิจัยจะต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัวและระบุตัวแปรให้ชัดเจน ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
2. เป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องบอกทิศทาง ความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
3. ต้องนาไปพิสูจน์ต่อไปในอนาคต
60

61

ความสาคัญของสมมติฐาน
สมมติฐานจัดว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นมากอย่างหนึ่งในการวิจัยเพราะเป็นแหล่งเชื่อมโยงระหว่าง
ปัญ หากับข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่จะตอบปัญหา สมมติฐ านยังเป็นเสมือนแนวทางในการสารวจ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับปัญหาที่กาลังทาการสืบค้นอยู่นั้น ความสาคัญของสมมติฐานพอจะประมวลได้
เป็นข้อๆ ดังนี้
1. การชี้ให้เห็นปัญหาชัดเจน ถ้าไม่มีสมมติฐานเป็นเครื่องชี้นา ผู้วิจัยอาจเสียเวลาในการหา
สาเหตุ แ ละการแก้ ปั ญ หาโดยเป็ น การกระท าที่ ผิ ว เผิ น แต่ ก ารตั้ งสมมติ ฐ านนั้ น ผู้ วิ จั ย จะต้ อ งได้
ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนถึงข้อเท็จจริงและมโนทัศน์ที่คาดว่าจะสัมพันธ์กับปัญหา แล้วแยกแยะให้เห็น
ข้อสนเทศที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องในเชิงความสัมพันธ์ ทั้งนี้ในกระบวนการสร้างสมมติฐาน การนิรนัยผล
ที่ตามมา และการนิยามคาที่ใช้นั้นจะช่วยทาให้เห็นประเด็นของปัญหาที่ทาการวิจัยชัดเจนขึ้น
2. สมมติฐานช่วยกาหนดความเกี่ยวข้องระหว่างข้อเท็จจริง ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่
กับข้อเท็จจริงที่ได้รับการเลือกเฟ้นอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งในการสืบค้นความจริง
การรวบรวมข้อมูลจานวนมากโดยปราศจากจุดหมายนั้น เป็นการกระทาที่ไร้ประโยชน์เพราะข้อมูล
เหล่านั้น ที่มิได้เลือกเฟ้นจะให้เหตุผลที่เป็นไปได้หลายหลากแตกต่างกัน จนไม่สามารถจะสรุปเป็นข้อ
ยุติที่ชัดเจนได้ ข้อเท็จจริงที่จาเป็นในการแก้ไขปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ถ้ามีสมมติฐาน
แล้ว จะทาให้ผู้วิจัยแน่ใจว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริง
3. อะไรมากน้อยแค่ไหนจึงจะเพียงพอที่จะทดสอบผลที่ตามมาได้ครบถ้วน สมมติฐานจึง
ช่วยในการกาหนดและรวบรวมสิ่งที่ต้องการเพื่อแก้ปัญหาวิจัยนั้น
4. สมมติฐ านเป็ น ตั ว ชี้ การออกแบบการวิจั ย สมมติฐ านไม่ ใช่เพี ยงแต่ ชี้แ นวทางว่าควร
พิจารณาข้อสนเทศใดแต่จะช่วยบอกวิธีที่จะรวบรวมข้อมูลด้วย สมมติฐานที่สร้างอย่างดีจะเสนอแนะ
ว่า รู ป แบบการวิ จั ย ควรจะเป็ น เช่ น ไรจึ งจะเหมาะสมกั บ การแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะที่ ต้ อ งการทราบ
สมมติฐานจะบอกแนวทางถึงกลุ่มตัวอย่างแบบสอบหรือเครื่องมือที่จาเป็นต้องใช้ จะมีวิธีการอย่างไร
วิธีการสถิติที่เหมาะสมคืออะไรตลอดจนจะรวบรวมข้อเท็จจริงในสถานการณ์ใดที่เหมาะสมกับปัญหา
5. สมมติฐานช่วยอธิบายปรากฏการณ์ การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่เป็นเพียงการ
รวบรวมข้อเท็จจริงและจัดพวกตามคุณสมบัติผิวเผินของข้อเท็จจริงเหล่านั้น เช่นไม่ใช่เพียงแต่จัด
ตารางบอกลักษณะของพฤติกรรมก้าวร้าว หรือเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยุวอาชญากรรมเท่านั้น แต่
นั ก วิ จั ย จะต้ อ งก าหนดว่ า องค์ ป ระกอบใดก่ อ ให้ เกิ ด ปรากฏการณ์ เช่ น นั้ น โดยอธิ บ ายให้ เห็ น
ความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นสาเหตุและผลอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่สร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงจะช่วยให้
ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสารวจและอธิบายสิ่งที่แฝงอยู่เบื้องหลังได้
6. สมมติฐานช่วยกาหนดขอบเขตของข้อยุติ ถ้าหากผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานในเชิงนิรนัยไว้ ก็
เท่ากับได้วางขอบเขตในข้อยุติไว้แล้ว ผู้วิจัยอาจระบุเหตุผลว่าถ้า H1 จริงแล้วข้อเท็จจริงเหล่านี้ย่อม
เกิดขึ้น จากการทดสอบกับข้อมูลจริง ข้อเท็จจริงนั้นเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ดังนั้นข้อยุติก็จะเป็นว่า
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ได้รับการยืนยันหรือไม่ได้รับการยืนยัน สมมติฐานจึงให้ขอบเขตในการตีความข้อค้นพบอย่างเฉียบขาด
และมีความหมายกระชับ ถ้าไม่มีสมมติฐานที่เป็นการทานายล่วงหน้าข้อเท็จจริงก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับ
การยืนยันหรือไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใด
แหล่งที่มาของสมมติฐาน
โดยที่สมมติฐานเป็นการคาดคะเนผลการวิจัยก่อนที่จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ฉะนั้น
เพื่ อให้ คาตอบหรือสมมติฐาน นั้ น มีความน่าเชื่อถือหรือถูกต้องมากที่สุ ด ผู้วิจัยควรหาวิธีการและ
เหตุผลที่จะนามาใช้ประกอบหือสนับสนุนการกาหนดสมมติฐาน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยอาจ
ศึกษาจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้
1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้วิจัย เพราะในการทาวิจัยเรื่องหนึ่งเรื่องใด
นั้น ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้หรือมีประสบการณ์อย่างดีในเรื่องที่จะทา เพราะความรู้ ความสามรถ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง (หรือพัฒนาขึ้นโดยการศึกษาหาความรู้ เช่น การอ่าน เป็นต้น) จะช่วยให้
การกาหนดสมมติฐานเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้อง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง
2. การใช้หลักเหตุผล สมมติฐานที่กาหนดขึ้นต้องสมเหตุสมผล ฉะนั้นผู้วิจัยจึงควรใช้หลั ก
เหตุผลหรือความเป็นไปได้มาคิดวิเคราะห์หรือแยกแยะสิ่งต่างๆ เพื่อหาเหตุ และผล ว่ามีอะไรสาคัญ และ
อะไรที่มีความสัมพันธ์กัน จากการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนี้เอง ที่นามาซึ่งการสร้างสมมติฐานที่ดี
3. การใช้ทฤษฎี แนวคิด และหลักการ ทั้งนี้เพราะทฤษฎี แนวคิด และหลักการต่างๆ เป็น
สิ่งที่ได้รับ การยืน ยั นสนั บ สนุ น และพิสู จน์มาแล้ ว ฉะนั้น หากผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี
หลักการ และแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยอย่างดีแล้ว จะทาให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการ
กาหนดสมมติฐานได้
4. การศึกษาค้น คว้าจากเอกสาร บทความ รายงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งดังกล่าวนี้ จะให้ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย ในการที่จะนาไปใช้กาหนดสมมติฐาน
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งผลการวิจัยในประเด็นปัญหาทานองเดียวกัน เช่น ต้องการศึกษาเรื่องความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของนักประชาสงเคราะห์ ท่านอาจไปค้นคว้าดูว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นตาแหน่งอื่นบ้างหรือไม่ ถ้ามีก็ให้ดู
ต่อไปว่าผลการศึกษานั้นๆ พบว่าอย่างไร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอย่างไร เป็นต้น
5. การศึกษาเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบความเป็นจริงต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือ
เปรียบเทียบกับความเป็นจริงที่ค้นพบในสาขาวิชาอื่นๆ ศาสตร์อื่นๆ อาจทาให้ผู้วิจัยสามารถนาไป
กาหนดสมมติฐานได้ เพราะการวิจัยบางเรื่องต้องใช้วิธีการกาหนดสมมติฐานในเชิงเปรียบเทียบ
6. ความเชื่อ ค่านิ ยม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒ นธรรมต่างๆ ความเชื่อ ค่านิยม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ที่เชื่อถือกันมากๆ สามารถนามากาหนดเป็นสมมติฐาน
ในการวิจัยได้ เช่น ในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ต้องพบกับ
ปัญหามากมาย โดยที่ปัญหาหนึ่งพบว่า ผู้ชายไทยมีความเชื่อว่า การใช้ถุงยางอนามัยเปรียบเสมือน
การอาบน้าโดยไม่ถอดเสื้อผ้า ทาให้สมรรถภาพทางเพศลดถอยลง หรือในการรณรงค์ให้บิดามารดาส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้าน พบว่าค่านิยมเกี่ยวกับชื่อเสียงของสถานศึกษาทาให้การ
รณรงค์นี้ไม่ป ระสบความสาเร็จ เท่าที่ควร เป็นต้น จึงเห็ นได้ว่าความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ อาจนามากาหนดเป็นสมมติฐานสาหรับนาไปพิสูจน์ และทดสอบต่อไป
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ลักษณะของสมมติฐานวิจัยที่ดี
การเขียนสมมติฐานนั้น ผู้วิจัยต้องมีอุปกรณ์ ของความคิดและข้อเท็จจริงต่างๆ มากพอ
เพื่ อที่ให้ สมมติฐานแต่ล ะข้อมีอานาจในการพยากรณ์ สู ง ฉะนั้น การเขียนสมมติฐานจะต้องอาศัย
ความรู้ ความเข้าใจ จินตนาการ การอ่านอย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีการทดลองวิจัย (Pilot Study)
แล้ ว น าข้ อมู ล เหล่ านั้ น มาวิเคราะห์ และใช้ห ลั ก ตรรกศาสตร์สั งเคราะห์ ขึ้น เป็ น สมมติ ฐ าน ดั งนั้ น
สมมติฐานที่ดีจึงควรมีลักษณะดังนี้
1. สมมติฐานที่ดีต้องอธิบาย หรือตอบคาถามได้หมด และอยู่ในรูปแบบที่สามารถสรุปได้
ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านได้
2. สมมติฐานที่ดีจ ะต้องสอดคล้ องกับสภาพความเป็นจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไป ใช้เทคนิคที่
สามารถวัดได้ และเป็นเทคนิคที่มีอยู่แพร่หลาย ใช้กันในวงกว้าง
3. ภาษาที่ใช้ในการเขียนต้องเข้าใจง่าย ทั้งในแง่ภาษา เหตุผล และวิธีการที่จะตรวจสอบ
4. สมมติฐานที่ดีต้องสามารถทดสอบได้ด้วยข้อมูล หรือหลักฐาน
5. สมมติฐานที่ดีต้องสมเหตุสมผลตามทฤษฎี และความรู้พื้นฐาน และจากัดขอบเขตของ
การตรวจสอบได้ สมมติฐานหนึ่งข้อ จึงควรใช้คาถามเพียงหนึ่งข้อเท่านั้น
6. สมมติฐานที่ดีต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจัย
7. สมมติฐานที่ดีต้องมีอานาจการพยากรณ์สูง นั่นคือ สมมติฐานนั้นควรนาไปใช้อธิบาย
สภาพการณ์ที่คล้ายๆ กันได้
ประเภทของสมมติฐาน
1. สมมติฐานการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ตัวขึ้นไป/ทิศทาง
ตัวอย่างเช่น อายุ (ตัวแปรอิส ระ) น่าจะมีผ ล มีอิทธิพลเชิงบวก/เชิงลบ ต่อการทางาน
(ตัวแปรตาม)
2. สมมติฐานทางสถิติ
 สมมติ ฐ านศู น ย์ (Ho) บอกว่าตั ว แปรที่ ศึ ก ษา มี /ไม่ มี ความสั ม พั น ธ์ห รือ มี /ไม่ มี
ความแตกต่าง
 สมมติฐานขัดแย้ง (H1) ตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธ์กันหรือมีความแตกต่างกัน
ประเภทของสมมติฐาน
สมมติฐานแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
1. สมมติ ฐานเชิงบรรยาย (Descriptive hypothesis) เป็น สมมติฐ านที่เขียนคาดเดา
คาตอบของการวิจัย อยู่ในรูปของการบรรยาย หรืออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาสมมติฐาน
ประเภทนี้ ใช้ในการเขียนรายงานการวิจัย หรือเรียกว่าสมมติฐานการวิจัย (Research
hypothesis) ตัวอย่างสมมติฐานการวิจัย
ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นโรคมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
การเป็นมะเร็งในปอด
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2. สมมติฐานเชิงสถิติ (Statistical hypothesis) เป็นสมมติฐานที่ เขียนคาดเดาคาตอบ
ของการวิจั ย อยู่ ในรูป ของความ สั มพัน ธ์ห รือความแตกต่ างของตัวแปร ในรูป ของโครงสร้างทาง
คณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนค่ าพารามิ เตอร์ (Parameter) สมมติ ฐ านประเภทนี้ ใช้ ในการ
ทดสอบทาง สถิติ ความจริงที่ค้นพบจากการวิจัยเป็น ความจริงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อย ๆ หรือมี
โอกาสที่ จ ะเป็ น จริ งมาก ซึ่ งตรวจสอบโดยอาศั ย หลั ก ความน่ า จะเป็ น (Probability) ในทางสถิ ติ
สัญลักษณ์ของค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้เขียนในสมมติฐานทางสถิติได้แก่
u แทนค่าคะแนนเฉลี่ย
O แทนค่าความแปรปรวน
O แทนค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
V แทนค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สมมติฐานเชิงสถิตินั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
1. สมมติฐานเป็นกลาง (Null hypothesis) เป็นสมมติฐานที่มีลั ก ษณะเป็นเงื่อนไขหรือ
ข้อตกลงเบื้องต้นที่ยอมรับก่อนมีลักษณะเงื่อนไขที่เท่ากันหรือเป็นกลาง เช่น
Ho : μ1 = μ2
Ho : O1 = O2
2. สมมติ ฐานไม่เป็ น กลางหรื อ สมมติฐานทางเลื อก (Alternative hypothesis) เป็ น
สมมติฐานอื่นที่ไม่ใช่สมมติ ฐานเป็นกลาง ใช้เพื่อรองรับการสรุปผล เมื่อนักวิจัยปฏิเสธสมมติฐานที่
เป็นกลาง การเขียนสมมติฐานไม่เป็นกลางนี้ สามารถเขียนได้ 2 ลักษณะคือ
2.1 สมมติ ฐ านที่ มี ทิ ศ ทาง คื อ สมมติ ฐานที่ เขีย นแสดงถึง ความสั ม พั น ธ์ห รือ ความ
แตกต่างของตัวแปรไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ เช่น
Hi : μ1 > μ2
Hi : μ1 < μ2
Hi : ผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นโรคมะเร็งใน ปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
Hi : ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เป็นโรคมะเร็ง ในปอดน้อยกว่าผู้ที่สูบบุหรี่
2.2 สมมติฐานทีไม่มีทิศ ทาง คือ สมมติฐานที่เขียนแสดงถึงความสั มพันธ์ห รือความ
แตกต่างของตัวแปรที่ไม่บอกว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางใด เช่น
Hi : μ1 = μ2
Hi : ผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นโรคมะเร็งใน ปอดแตกต่างกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
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ข้อแนะนาในการเขียนสมมติฐาน
1. เขียนอยู่ในรูป ประโยคบอกเล่า
2. เขียนหลังจากได้ศึกษา เอกสาร งานวิจัยมามากเพียงพอ
3. เลือกใช้คาหรือข้อความ ทีร่ ัดกุม ไม่ฟุ่มเฟือย
4. มีสมมติฐานให้ครอบคลุม สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย
5. สมมติฐานแต่ละข้อเขียนเพื่อตอบ คาถามเพียงคาถามเดียว
สิ่งที่ควรคานึงเมื่อจะตั้งสมมติฐาน
1. ท่านมีสมมติฐานว่าอย่างไร
2. สมมติฐานนี้มีทางเป็นไปได้ไหม
3. สมมติฐานนั้นกล่าวไว้รัดกุม หรือชัดเจนเพียงใด
4. สมมติฐานนั้นมีทางทดสอบได้หรือไม่
5. สมควรตั้งสมมติฐานเป็นประโยคบอกเล่า หรือเป็นคาถาม
6. มีสมมติฐานที่จะต้องทดสอบจริงๆ เท่าไร
7. สมมติฐานแต่ละข้อมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือไม่
8. ท่านควรจะตั้งสมมติฐานเชิงเหตุและผล หรือเชิงความสัมพันธ์
ลักษณะของสมมติฐานที่ดี
1. สามารถตรวจสอบได้ ด้วยข้อมูล และหลักฐาน
2. สมเหตุสมผลตามหลักทฤษฎีหรือ ความรู้พื้นฐาน
3. สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ วิจัย
4. ใช้ภาษาง่ายสื่อความหมาย
5. สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
จานวนสมมติฐาน
โครงการวิจัยหนึ่ งอาจมีสมมติฐาน เพียงข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
หรื อ เป้ าหมายในการวิจั ย ที่ ผู้ วิจั ย ก าหนดไว้ ตัว แปรที่ ป รากฏในสมมติฐ านข้อใด ข้ อหนึ่ งแล้ ว ยั ง
สามารถน าไปใช้ เป็ น ตั ว แปรในสมมติ ฐ านข้อ อื่ น อี ก ได้ นอกจากนั้ น แล้ ว ยั งสามารถเปลี่ ยนแปลง
สถานภาพของตัวแปรอิ สระ เป็นตัวแปรตาม หรือในทางตรงข้ามได้ สมมติฐานทุกข้อจะต้องมุ่งไป
ในทางที่จะให้ได้มา ซึ่งคาตอบต่อปัญหาการวิจัยตามที่กาหนดไว้ในกรอบแนวคิด
ประโยชน์ในการตั้งสมมติฐาน
การตั้งสมมติฐานมีประโยชน์ต่อการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. สมมติฐานช่วยให้ ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาการวิจั ยชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ทาให้ มองเห็ นว่า
ปัญหานี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวแปรใดบ้าง และเป็นปัญหาลักษณะใด เป็นต้น
2. สมมติฐานช่วยจากัดขอบเขตของการวิจัย ทาให้ผู้วิจัยทราบแนวทางที่กาลังวิจัย ทาให้
การวิจัยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน คือ ผู้วิจัยจะทาการวิจัยเฉพาะสมมติฐานที่กาหนดไว้เท่านั้น
65

66

3. สมมติฐานช่วยให้มองเห็นภาพของข้อมูลต่างๆ และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จะนามา
ทดสอบสมมติฐานนั้น
4. สมมติฐานช่วยชี้แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่า ควรจะเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่อง
อะไร แค่ไหน และจะเก็บในลักษณะใด พร้อมทั้งช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
5. สมมติฐานอาจสามารถบอกให้ทราบถึงการวางแผนรูปแบบของการวิจัย (Research
Design) หรือวิธีแก้ปัญหา
6. สมมติ ฐ านช่ว ยให้ ผู้ วิจั ยเข้าใจตั ว แปรที่ ศึ ก ษาได้อ ย่ างแจ่ม แจ้ง เพราะการกาหนด
สมมติฐาน เป็นการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยจาเป็นต้องศึกษาลักษณะและ
ธรรมชาติของตัวแปรให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
7. สมมติฐานช่วยชี้แนวทางในการแปลผล และสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ
เป็นเครื่องมือในการกาหนดโครงร่างหรือแผนงาน (Frame Work) ในการสรุปผลให้แก่ผู้วิจัยนั่นเอง
ทั้งนี้เพราะในการแปลผลการวิจัยนั้น จะยึดสมมติฐานเป็นหลัก โดยพิจารณาว่าผลที่ได้นั้นมีความ
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐานที่กาหนดไว้เพียงใด ซึ่งจะทาให้การแปลผลและสรุปผลง่ายขึ้น
สรุป
สมมติฐานเป็นข้อเสนอเพื่อนาไปทดสอบความถูกต้อง โดยทดสอบจากประสบการณ์แห่ง
ความจริง สมมติฐานอาจทดสอบว่าผิดหรือถูกก็ได้ สมมติฐานที่ทดสอบว่าผิดมิได้หมายความว่าเป็น
สมมติฐานที่ไม่มีประโยชน์ สมมติฐานที่ปฏิเสธ (Reject) อาจจะช่วยแนะนานักวิจัยให้สนใจข้อเท็จจริง
หรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงบางอย่างที่ไม่ได้คาดหมายไว้ก็ได้ ดังนั้น สมมติฐานจะบอกให้เรา
ทราบว่า จะค้นหาอะไร เมื่อได้รวบรวมข้อเท็จจริง โดยมีการจัดระเบียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างกันแล้ว ข้อเท็จจริงก็ประกอบกันเป็นทฤษฎี เพราะฉะนั้นทฤษฎีจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
มาก ในทางปฏิบัติ ทฤษฎีก็คือสมมติฐานที่ได้ปรับปรุงแล้วนั่นเอง

66

67

ตัวแปรและสมมติฐาน
ธนาชัย สุขวณิช**
เมื่อผู้วิจัยสามารถเลือกหัวข้อปัญหาในการวิจัยได้แล้ว สิ่งที่ควรทราบต่อมาคือ ต้องทราบว่า
หัวข้อปัญหาวิจัยนั้น ผู้วิจัยจะศึกษาตัวแปรอะไร อะไรเป็นตัวแปรอิสระ อะไรเป็นตัวแปรตาม ผู้วิจัย
จะควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนอย่างไร หลังจากนั้นก็ต้องตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการหาข้อสรุป
ของปั ญ หานั้ น ๆ ดั งนั้ น ผู้ วิจั ย จึ งจ าเป็ น ต้อ งมี ความรู้ในเรื่องของตัว แปรและสมมติฐ าน เพื่ อจะได้
สามารถกาหนดตัวแปรที่ศึกษาและสามารถตั้งสมมติฐานได้ถูกต้อง ซึ่งจะได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้
1. ตัวแปร
ตัวแปร (variables) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะ หรือปรากฏการณ์ของสิ่งต่างๆ ที่
ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาหาความจริง ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น คน วัตถุ
สิ่งของสัตว์ พืช ครอบครัว ขนาดธุรกิจ หรือเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น ตัวแปรจะต้องมีค่าเปลี่ยนได้
อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป เช่น คน (เพศ อายุ การศึกษา รายได้) เพศ สามารถแปรได้เป็นหญิงและ
ชาย, อายุ สามารถแปรได้เป็น กลุ่มตามที่ผู้วิจัยกาหนด เช่น ต่ากว่า 20 ปี , 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี
และ 40 ปีขึ้นไป, ขนาดธุรกิจ อาจแปรได้เป็น ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่
เป็นต้น คุณสมบัติของสิ่งใดก็ตาม ถ้าเป็นได้อย่างเดียวคุณสมบัตินั้นก็ไม่เป็นตัวแปร เช่น ความสูงของ
คน ถ้าทุกคนสูงเท่ากันหมด ความสูงก็จะไม่เป็นตัวแปรหรือรายได้ของผู้บริโภค ถ้ารายได้เท่ากันหมดก็
ไม่เป็นตัวแปร เป็นต้น (นภาภรณ์ จันทรศัพท์, 2547 : หน้า 72)
2. ลักษณะและชนิดของตัวแปร
2.1 ลักษณะของตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษาทางด้านธุรกิจส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับคุณ ลักษณะและลักษณะ
พฤติกรรมต่างๆ ของธุรกิจ ซึ่งถ้าพิจารณาในแง่ของลักษณะของตัวแปรแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น
2 ลักษณะ คือ
2.1.1 ตัวแปรรูปธรรม (Concept) หมายถึงตัวแปรที่แสดงความหมายในลักษณะที่คน
ทั่วไปรับรู้ได้ตรงกันหรือสอดคล้องกัน ตัวแปรประเภทนี้มักเป็นตัวแปรที่เป็นรูปธรรม เช่น เพศ อายุ
ความสูง เชื้อชาติ อาชีพ ระดับการศึกษา เป็นต้น
2.1.2 ตัวแปรนามธรรม (Construct) หมายถึง ตัวแปรที่แสดงความหมายในลักษณะ
เฉพาะตัวบุคคล คนทั่วไปอาจรับรู้ได้ตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ ตัวแปรประเภทนี้มักเป็นตัวแปรที่เป็น
นามธรรม ตัวแปรลักษณะนี้ บางครั้งเรียกตัวแปรสมมติฐาน (hypothetical variable) เช่น ความ
วิตกกังวล ความเกรงใจ ทัศนคติ ความเป็นผู้นา แรงจูงใจ เป็นต้น ตัวแปรในลักษณะที่ 2 นี้สังเกต
โดยตรงไม่ได้ ต้องอาศัยเครื่องมือบางอย่างในการวัด ตัวแปรในลักษณะนี้จึงต้องนิยามให้ชัดเจนและ
ต้องระบุด้วยว่าวัดได้อย่างไร
** อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาเขตศาลายา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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2.2 ชนิดของตัวแปร
ตัวแปรทั้ง 2 ลักษณะที่กล่าวมานี้ ถ้าพิจารณาในแง่ของชนิดของตัวแปรจะแบ่งออกได้
เป็นหลายชนิด ดังนี้
2.2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variable) หมายถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนและเป็น
ตัวเหตุทาให้เกิดผลตามมา
2.2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) หมายถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปร
อิสระ หรือกล่าวได้ว่า เป็นตัวแปรที่เป็นผลเมื่อตัวแปรอิสระเป็นเหตุ
ตัวอย่างของตัวแปรทั้ง 2 ชนิดนี้ เช่น การที่ผู้ชายกับผู้หญิงมีพฤติกรรมบริโภคแตกต่างกัน
เช่นนี้กล่าวได้ว่า เพศเป็นตัวแปรอิสระ และพฤติกรรมบริโภค เป็นตัวแปรตามหรือการที่คนมีคุณวุฒิ
ต่างกัน เช่น คนมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรีกับคนมีคุณวุฒิ สูงกว่าปริญญาตรีทางานมีประสิทธิภาพ
ต่างกัน เช่นนี้ กล่าวได้ว่า วุฒิเป็นตัวแปรต้น และประสิทธิภาพในการทางานเป็นตัวแปรตาม เป็นต้น
สาหรับการวิจัยเชิงทดลอง
ตัว แปรอิ ส ระ อาจเรี ย กชื่ อ ได้ ว่า ตั ว แปรทดลอง หรือตั ว แปรที่ จัด กระท าขึ้ น (treatment
variable or manipulated variable มักแทนด้วยสัญลักษณ์ x) เช่น วิธีการขาย การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการขายสินค้า 2 ตัว เป็นต้น
ตัว แปรตามอาจเรีย กชื่ อ ได้ ว่าตัว แปรที่ ถูก กาหนด (assigned variable) คือ เป็ น ผลที่ ถู ก
กาหนดเนื่องจากตัวแปรที่ทดลองนั่นเอง
ตัวอย่างเช่น ต้องการศึกษาว่า วิธีการขายต่างกัน 2 แบบ คือ การขายเงินสดกับการขายเงิน
ผ่ อ น โดยตั ว แทนประเภทเดี ย วกั น ทดลองกั บ กลุ่ ม ผู้ บ ริโภคที่ เท่ าเที ยมกั น การขายแบบใดจะมี
ยอดขายสูงกว่ากัน เช่นนี้กล่าวได้ว่า วิธีขายเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรทดลองและยอดขายเป็นตัวแปร
ที่ถูกกาหนดหรือตัวแปรตาม
2.2.3 ตั ว แปรแทรกซ้ อ นหรื อ อาจเรี ย กว่ า ตั ว แปรเกิ น (extraneous variable) เป็ น
ตั ว แปรที่ ไม่ ต้ อ งการศึ ก ษาของงานวิ จั ย เรื่ อ งหนึ่ งๆ ในขณะนั้ น มี ลั ก ษณะเหมื อ นตั ว แปรอิ ส ระ
ตัวแปรแทรกซ้อนนี้จะส่งผลมารบกวน ตัวแปรอิสระที่ศึกษา ทาให้ผลการวัดค่าตัวแปรคลาดเคลื่อนไป
ได้ตัวแปรชนิดนี้ จึงต้องทาการควบคุมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ตัวแปรชนิดนี้ผู้วิจัยคาดการณ์ได้ว่าจะมี
อะไรบ้าง จึงสามารถทาการควบคุมได้ล่วงหน้า
ตัวอย่าง เช่น ในการทดลองขาย 2 วิธี ที่กล่าวแล้วข้างต้น เพื่อจะดูว่ายอดขายแตกต่างกัน
หรือไม่ สิ่งที่เป็นตัวแปรแทรกซ้อนจะได้แก่ ผู้ขาย ถ้าใช้ผู้ขายคนละคนอาจมีผลทาให้ยอดขายต่างกัน
ได้ ดังนั้นจึงต้องควบคุมโดยใช้ผู้ขายคนเดียวกัน นอกจากนี้ พื้นฐานของผู้บริโภคเช่น ทัศนคติและ
ความสนใจของผู้บริโภคที่มีต่อวิธี การขาย เพศของผู้บริโภค เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรแทรกซ้อน
ผู้วิจัยจะต้องทาการควบคุมตัวแปรเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นน้อยที่สุด เพื่อให้ตัวแปรตามที่วัดเกิดจากการ
กระทาของตัวแปรอิสระแต่เพียงอย่างเดียว ผลวิจัยจึงจะถูกต้องมากที่สุด
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2.2.4 ตั ว แปรสอดแทรก (intervening variable) เป็ น ตั ว แปรอี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ส่ งผล
กระทบต่อตัวแปรตามคล้ายๆ ตัวแปรแทรกซ้อน แต่มีลักษณะต่างกันตรงที่ว่าตัวแปรชนิดนี้ ผู้วิจัยไม่
สามารถคาดการณ์ได้ว่า มีอะไรบ้างและจะเกิดขึ้นเมื่อใด จึงไม่สามารถหาทางควบคุมได้ เช่น ความ
วิตกกังวล ภาวะของสุขภาพ ความคับข้องใจ ความตื่นเต้น ภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ตัวแปรชนิดนี้
มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการ ทางจิตวิทยา ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
2540 : หน้า 44 – 45)
3. การนิยามตัวแปรและการหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
3.1 การหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ปัญหาการวิจัยนั้น มักเป็นปัญหาที่ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ สิ่งที่จะช่วยให้ผู้วิจัยและ
ผู้อื่นเข้าใจปัญหานั้นๆ ได้กระจ่างชัดเจนตรงนั้น คือต้องการนิยามตัวแปรหรือให้ความหมายของตัว
แปรที่ ศึก ษา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งตัว แปรประเภทนามธรรม หรือ ที่ เรียกว่า “Construct” จะต้ อ ง
ระมัดระวังในการให้คานิยามคือต้องให้เกิดความชัดเจนมากที่สุด ต้องให้ทราบว่าจะวัดได้อย่างไร การ
ที่จะนิยามตัวแปรให้ชัดเจนนั้นต้องอาศัยข้อมูล และข้อเท็จจริงต่าง ๆ อยู่มาก ซึ่งผู้วิจัยสามารถหา
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ต่าง ๆ นี้ได้ 2 แนวทาง คือ
3.1.1 อาศัยทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทางนี้ผู้วิจัยต้องอ่านและค้นคว้าเพื่อหา
ข้อมูล เกี่ย วกับ ตัวแปรนั้ น จากเอกสารต่ าง ๆ ที่ กล่ าวถึงทฤษฎี ที่ตัว แปรนั้ นๆ และจากงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง
3.1.2 อาศั ย ข้ อ เท็ จ จริ ง เชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (empirical
approach) แนวทางนี้ ใช้กับ ตัว แปรที่เ ป็น นามธรรม (construct) และยังไม่มีใครศึกษามาก่ อน มี
วิธีการดังนี้
(1) เลือกกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่ามีคุณลักษณะสอดคล้องกับลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา
(2) หาคุ ณ ลั ก ษณะ (attribute) ที่ ส าคั ญ จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การสังเกต การสอบถามและการสัมภาษณ์ เป็นต้น
(3) นาคุณลักษณะที่ราบรวมได้มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาองค์ประกอบสาคัญของ
ตัวแปรนั้น เพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้าง (Model) ของตัวแปร เพื่อจะให้นิยามต่อไป
3.2 การนิยามตัวแปร
การให้นิยามตัวแปร อาจใช้แนวทางใดทางหนึ่งหรืออาจใช้ทั้งสองแนวทางประกอบกัน
ได้ เนื่ อ งจากลั ก ษณะของตั ว แปรมี 2 ลั ก ษณะ คื อ ลั ก ษณะเป็ น รูป ธรรม และตั ว แปรที่ ลั ก ษณะ
นามธรรม การนิยามตัวแปรจึงทาได้ 2 ลักษณะเช่นกัน คือ
3.2.1 การนิยามในลักษณะของการบอกองค์ประกอบ (Constitutive definition) เป็น
การอธิบ ายตัวแปรนั้น หมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง มักใช้กับตัวแปรที่เป็นรูปธรรม เช่น
นิยามเพศว่า หมายถึงลักษณะทางกายภาพของบุคคล ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 อย่าง คือ ชายกับหญิง หรือ
รถยนต์ หมายถึง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีเกียร์ต่างกัน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ รถยนต์ แบบเกียร์
ธรรมดา กับเกียร์ออโตเมติก เป็นต้น
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3.2.2 นิ ย ามในลั กษณะปฏิ บัติการ (Operational definition) เป็น การอธิบายว่าตั ว
แปรนั้ น หมายถึ ง อะไร มี อ งค์ ป ระกอบอะไรบ้ า งและวั ด ได้ อ ย่ า งไร โดยสรุ ป ตั ว แปรลั ก ษณะนี้
ประกอบด้วยลักษณะสาคัญ 4 ประการดังนี้
(1) คุณลักษณะหรือองค์ประกอบของตัวแปร
(2) พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกเนื่ อ งจากตั ว แปรชนิ ด นี้ มั ก เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะแฝง
ไม่สามารถสังเกตได้ หรือวัดได้โดยตรง จึงต้องวัดทางอ้อม โดยผู้วิจัยต้องมีความเชื่อว่า คุณลักษณะ
ภายในเหล่านั้นจะเป็นตัวกาหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาภายใต้สภาวะหรือ
เงื่อนไขที่เหมาะสม
(3) สถานการณ์ หรือ สิ่ งเร้าที่ เหมาะสม ที่ น ามาเร้าให้ บุ คคลแสดงพฤติก รรม
ออกมาและพฤติกรรมนั้นๆ สามารถวัดได้
(4) เกณฑ์ที่เป็นเครื่องชี้บ่งว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น มีความหมายเช่นใด
เป็นที่ต้องการหรือไม่ต้องการ
ตัวอย่างการนิยามแบบปฏิบัติการ ได้แก่ นิยามทัศนคติต่อการบริโภคลูกกวาด หมายถึง
ท่ าที ค วามรู้ สึ ก ของบุ ค คล (คุ ณ ลั ก ษณะ) ที่ มี ต่ อ การบริโภคลู ก กวาด ซึ่ งแสดงออกมาใน
2
ลักษณะ คือความรู้สึกในทางที่ดีกับความรู้สึกในทางไม่ดีต่อการบริโภคลูกกวาด วัดได้โดยดูจากความ
บ่ อยในการซื้อลู กกวาด (สิ่ งเร้า) ถ้าบุ คคลซื้อลู กกวาดบ่ อยๆ แสดงว่ามี ทัศนคติที่ดี ต่อการบริโภค
ลูกกวาด เป็นต้น
4. สมมติฐาน
สมมติฐาน (hypothesis) คือ คาตอบที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลต่อปัญหาที่
ศึ ก ษา หรื อ การเดาที่ ใช้ ห ลั ก เหตุ ผ ลใช้ ปั ญ ญา และเขี ย นอยู่ ในลั ก ษณะของข้ อ ความที่ ก ล่ า วถึ ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป คาตอบนี้อาจจะถูกต้องหรือไม่ก็ได้ จึงต้องมีการทดสอบ
โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ และวิธีการทางสถิติ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : หน้า 46)
4.1 ลักษณะของสมมติฐาน
สมมติฐานจึงมีลักษณะสาคัญ 2 ประการคือ
4.1.1 เป็นข้อความที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึน้ ไป
4.1.2 สามารถทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้ได้และส่วนใหญ่ต้องอาศัยวิธีการทางสถิติ
ตัวอย่างสมมติฐาน ได้แก่
- ยอดรายจ่ายในการโฆษณามีความสัมพันธ์กับยอดขายในทางบวก
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเครื่องจักรตามวิธีซ่อมเมื่อชารุดกับการซ่องบารุงเป็นระยะที่
กาหนดมีความแตกต่างกัน
- ประสิทธิภาพการทางานในเวลาปกติแตกต่างกับการทางานล่วงเวลา
- ผู้ใช้สินค้ากับผู้ไม่เคยใช้สินค้าแต่มีความเข้าใจในสินค้ามีความภักดีต่อตราสินค้านั้นไม่
แตกต่างกัน
5. ประเภทของสมมติฐาน
สมมติฐานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
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5.1 สมมติฐานทางวิจัย
สมมติ ฐ านทางวิ จั ย (research hypothesis) เป็ น สมมติ ฐ านที่ เขี ย นอยู่ ใ นรู ป ของ
ข้อความที่ใช้ภาษา เป็นสื่อในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา สมมติฐานประเภทนี้ เป็น
สมมติฐานที่ปรากฏอยู่ในรายงานการวิจัยสมมติฐานทางวิจัยนี้มีเทคนิคการเขียนอยู่ 2 แบบ คือ
5.1.1 สมมติฐานแบบมีทิศทาง (directional hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เขียนโดย
สามารถระบุได้แน่นอนถึงทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปรว่าสัมพันธ์ในทางใด (บวกหรือลบ) หรือ
ถ้าเป็นการเปรียบเทียบก็สามารถระบุได้ถึงทิศทางของความแตกต่าง เช่น มากกว่า – น้อยกว่า, ดีกว่า
– เลวกว่า, สูงกว่า – ต่ากว่า เป็นต้น การตั้งสมมติฐานแบบนี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเหตุผลของ
การตั้งสมมติฐานของผู้วิจัยว่ามีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง
5.1.2 สมมติ ฐ านแบบไม่ มี ทิ ศ ทาง (Nondirectional hypothesis) เป็ น สมมติ ฐ านที่
เขียนโดยไม่ได้ระบุทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือทิศทางของความแตกต่างเพียงระบุว่าตัว
แปร 2 ตัวนั้ น มีความสัมพัน ธ์ห รือถ้าเป็นการเปรียบเทียบก็ระบุเพียงว่าสองกลุ่ มนั้นมีคุณ ลั กษณะ
แตกต่างกันเท่านั้น
ตัวอย่างของสมมติฐานทางการวิจัยแบบมีทิศทาง เช่น
- การใช้เทคโนโลยีทัน สมัยมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลและประสิท ธิภาพในการทางาน
ทางบวก
- ค่าตอบแทนสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับขวัญและกาลังใจในการทางานทางบวกผู้หญิงมี
ความสนใจน้าหอมมากกว่าผู้ชาย
ตัวอย่างของสมมติฐานที่ไม่มีทิศทาง เช่น
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการทางาน
- ความต้องการใช้เครื่องไฟฟ้าของบุคคลในชุมชนชนบทและชุมชนเมืองแตกต่างกัน
- การใช้คอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทางาน
5.2 สมมติฐานทางสถิติ
สมมติฐานทางสถิติ (statistical hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เขียนเปลี่ยนรูปมาจาก
สมมติฐานทางวิจัยให้อยู่ในรูปของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์โดยใช้สัญลักษณ์ที่แทน คุณลักษณะของ
ประชากร ที่ เรี ย กค่ าพารามิ เตอร์ (parameter) มาเขี ย นอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรความ
แตกต่างระหว่างกลุ่ม
5.2.1 สมมติฐานเป็นกลาง (Null hypothesis) แทนด้วยสัญลักษณ์ H0 เป็นสมมติฐาน
ทางสถิติที่เขียนอธิบายถึงความสัม พันธ์ของตัวแปร โดยระบุว่าตัวแปร 2 ตัวนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กัน
หรือคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งของสองกลุ่มนั้นไม่แตกต่างกัน หรือสิ่งที่ต้องการทดสอบเท่ากัน
5.2.2 สมมติฐานไม่เป็นกลาง (Alternative hypothesis) แทนด้วยสัญลักษณ์ H1 หรือ H2
แล้วแต่ว่าจะมีกี่ตัว เป็นสมมติฐานทางสถิติที่เขียนอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยระบุถึงทิศทาง
71

72

ของความสัมพันธ์ของตัวแปร ว่าสัมพันธ์กันทางใด (บวกหรือลบ) หรืออธิบายถึงคุณลักษณะใดคุณลักษณะ
หนึ่งของสองกลุ่ม โดยระบุว่ากลุ่มใดเป็นคุณลักษณะนั้นหรือสิ่งนั้น ดีกว่า – เลวกว่า, มากกว่า – น้อยกว่า,
สูงกว่า – ต่ากว่า อีกกลุ่มหนึ่ง หรือแตกต่างกันหรือไม่เท่ากันหรือมีความสัมพันธ์กัน
สัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยในการตั้งสมมติฐานทางสถิติ ได้แก่
r แทนความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปคะแนนดิบ
ρ แทนความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปอันดับที่
μ แทนค่าของประชากร
σ2 แทนความแปรปรวนของประชากร
ตัวอย่างสมมติฐานทางสถิติแบบเป็นกลาง (H0)
กรณีการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
H0 : rAB = O หรือ ρAB = O
กรณีการเปรียบเทียบ
H0 : μ 1 = μ 2หรือ μ A = μB
ตัวอย่างการตั้งสมมติฐานทางสถิติแบบไม่เป็นกลาง (H1)
กรณีการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
H1 : rAB ≠ O หรือ ρAB ≠ O
หรือ
H1 : rAB ≠ เป็น + หรือ ρAB เป็น +
H1 : rAB ≠ เป็น - หรือ ρAB เป็น –
กรณีเปรียบเทียบ
H1 : μ 1 ≠ μ 2
หรือ
H1 : μ 1 > μ 2
หรือ
H1 : μ 1 < μ 2
6. วิธีการตั้งสมมติฐาน
สมมติฐานเป็นการเดาคาตอบต่อปัญหาที่ศึกษา ดังนั้นการตั้งสมมติฐาน จึงต้องเริ่มจากการ
พิจารณา จุดมุ่งหมายของการวิจัยก่อนว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร แล้วจึงตั้งสมมติฐานทางวิจัย ซึ่งจะตั้ง
แบบมีทิศทางหรือไม่มีทิศทางก็ได้แล้วแต่ว่าผู้วิจัยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษามากน้อยเพียงใด ถ้า
มีข้อมุลมากพอที่จะใช้ยืนยัน ก็ตั้งแบบมีทิศทาง ถ้ามีข้อมูลไม่พอหรือไม่แน่ใจก็ตั้งแบบไม่มีทิศทางเมื่อ
กาหนดตั้งสมมติฐานทางวิจัยได้แล้ว จึงตั้งสมมติฐานทางสถิติ และการตั้งสมมติฐานทางสถิติจะต้องตั้ง
ทั้งสมมติฐานเป็นกลาง และสมมติฐานไม่เป็นกลางควบคู่กันไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
จุ ดมุ่งหมาย เพื่ อศึกษาว่า วิธีการจูงใจแบบต่าง ๆ กับ ขวัญ และกาลั งใจในการท างานจะ
สัมพันธ์กันหรือไม่
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กรณีที่ 1 ตั้งสมมติฐานทางวิจัยแบบมีทิศทาง
วิธีการจูงใจกับขวัญและกาลังใจในการทางานมีความสัมพันธ์กันทางบวก
สมมติฐานทางสถิติ
H0 : ρAB = O
H1 : ρAB เป็น +
กรณีที่ 2 ตั้งสมมติฐานทางวิจัยแบบไม่มีทิศทาง
วิธีการจูงใจกับขวัญและกาลังใจในการทางานมีความสัมพันธ์กัน
สมมติฐานทางสถิติ
H0 : ρAB = O
H1 : ρAB ≠ O
เมื่อ ρAB เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปรวิธีการจูงใจกับ ตัวแปรขวัญและกาลังใจ
ในการทางาน
ตัวอย่างที่ 2
จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาว่าความคิดเห็ นของผู้ประกอบการและพนักงานที่มีจริยธรรมของ
นักธุรกิจแตกต่างกันหรือไม่
กรณีที่ 1 ตั้งสมมติฐานทางวิจัยแบบมีทิศทาง
1. ความคิดของผู้ประกอบการมีระดับที่มากกว่าของพนักงาน
สมมติฐานทางสถิติ
H0 : μ 1 = μ 2
H1 : μ 1 < μ 2
2. ความคิดเห็นของพนักงานมีระดับที่น้อยกว่าของผู้ประกอบการ
สมมติฐานทางสถิติ
H0 : μ 1 = μ 2
H1 : μ 1 < μ 2
กรณีที่ 2 ตั้งสมมติฐานทางวิจัยแบบไม่มีทิศทาง
ความคิด เห็ น ของผู้ ประกอบการกับของพนักงานที่มี ต่อจริย ธรรมของนั ก
ธุรกิจแตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ
H0 : μ 1 = μ 2
H1 : μ 1 ≠ μ 2
เมื่อ μ 1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
μ 2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของพนักงาน
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งสมมติฐาน คือสมมติฐานทางสถิติแบบไม่เป็นกลางจะมีลักษณะ
สอดคล้องกันสมมติฐานทางวิจัยที่ตั้งไว้ นั่นคือ ถ้าตั้งสมมติฐานทางวิจัยแบบมีทิศทาง สมมติฐานทาง
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สถิติแบบไม่เป็ น กลางก็ต้องตั้งแบบมีทิ ศทางด้วย และถ้าสมมติฐ านทางวิจัยเป็น แบบไม่มีทิ ศทาง
สมมติฐานทางสถิติแบบไม่เป็นกลาง ก็ต้องตั้งแบบไม่มีทิศทางด้วย
7. แหล่งที่มาของสมมติฐาน
สิ่งที่ช่วยทาให้ผู้วิจัยสามารถตั้งสมมติฐานได้ดีสมเหตุสมผลนั้นมีหลายประการดังต่อไปนี้
7.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทาให้ได้รู้ทฤษฎีและผลวิจัยในประเด็นต่างๆ ทาให้เกิดความเข้าใจและเกิดแนวคิดที่ทาให้สามารถ
ตั้งสมมติฐานได้
7.2 การสนทนากับผู้มีค วามรู้ค วามเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ การสนทนากับผู้ มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญในเรื่ องนั้ น ๆ คากล่ าวหรือข้ อคิ ด เห็ น ของผู้ เชี่ย วชาญจะเป็ น แนวทางท าให้ ผู้ วิจั ย
สามารถตั้งสมมติฐานได้
7.3 ประสบการณ์เบื้องต้นของผู้วิจัย ประสบการณ์เบื้องต้นของผู้วิจัยที่ได้ทางานคลุกคลี
กับเรื่องนั้นมาก่อน ทาให้มีข้อมูลที่จะเป็นแนวทางให้สามารถตั้งสมมติฐานได้
7.4 การได้ ร่ วมอภิป รายเกี่ยวกับ ปัญ หาที่ จะศึกษากับ บุค คลอื่น ๆ การได้ร่วมอภิปราย
เกี่ย วกับ ปั ญ หาที่จะศึกษากับ บุ คคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ท าให้ เกิดความคิดเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมของผู้วิจัยก็สามารถตั้งสมมติฐานได้
7.5 การสังเกตพฤติกรรม จากการสังเกตพฤติกรรม สังเกตความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ
ของพฤติ ก รรมนั้ น รวมทั้ งการวิ เคราะห์ แ นวโน้ ม ของพฤติ ก รรมนั้ น ๆ ก็ ท าให้ ได้ แ นวทางในการ
ตั้งสมมติฐาน
8. ลักษณะของสมมติฐานที่ดี
ลักษณะของสมมติฐานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : หน้า 40)
8.1 สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐานที่ดีต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การวิจัย จุดมุ่งหมายต้องการศึกษาอะไร แนวใดสมมติฐานก็ควรตั้งให้อยู่ในลักษณะของแนวทางเดียวกัน
8.2 อธิบายหรือตอบคาถามได้ สมมติฐานที่ดีต้องอธิบายหรือตอบคาถามได้หมด ครอบคลุม
ปัญหาทุกด้าน และอยู่ในรูปแบบที่สามารถลงสรุปได้ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้าน
8.3 ตอบค าถามเพี ยงข้ อเดียวหรือ ประเด็น เดียว สมมติฐ านที่ดี แต่ ล ะข้อความใช้ตอบ
คาถามเพียงข้อเดียวหรือประเด็นเดียว นั่นคือ ถ้าหลายหลายตัวแปร หรือหลายประเด็นควรแยกเป็น
สมมติฐานย่อยๆ เพราะจะทาให้สามารถลงสรุปว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานได้ชัดเจน
8.4 สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง สมมติฐานที่ดีต้องสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงที่เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป
8.5 ต้องสมเหตุสมผลตามทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน สมมติฐานที่ดีต้องสมเหตุสมผลตาม
ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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8.6 เขี ยนด้ ว ยถ้ อยค าที่ อ่า นเข้ า ใจง่า ยและมี ค วามชั ด เจน สมมติฐานที่ ดี ต้องเขียนด้ วย
ถ้อยคาที่อ่านเข้าใจง่ายและมีความชัดเจนภายในตัวของมันเอง
8.7 สามารถตรวจสอบได้ สมมติฐานที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้ มีข้อมูลหรือหลักฐานที่
จะนามาสนับสนุนหรือคัดค้านได้สมมติฐานที่ดีไม่จาเป็นต้องถูกต้องเสมอไป
8.8 มีขอบเขตพอเหมาะไม่แคบหรือกว้างไป สมมติฐานที่ดีต้องมีขอบเขตพอเหมาะไม่แคบ
หรือกว้างไป ถ้าแคบเกิน ไป จะท าให้ อธิบายตัว แปรเกี่ยวข้องได้ไม่ห มด ถ้ากว้างเกินไปก็จะทาให้
เลือนลางได้ และไม่สามารถหาข้อมูลมากทดสอบได้เพียงพอ
8.9 มีอานาจในการพยากรณ์ สมมติฐานที่ดีควรมีอานาจในการพยากรณ์สูง
9. ข้อแนะนาในการตั้งสมมติฐาน
9.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐานควรกระทาหลังจากที่ได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ มาเป็นอย่างดีเพราะจะทาให้ผู้วิจัยเกิดความคิดเกี่ยวกับ
หัวข้อปัญหาที่จะวิจัย ทาให้สามารถตั้งสมมติฐานได้สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับปัญหาที่วิจัย
9.2 เขี ยนสมมติ ฐานในรู ป ของประโยคบอกเล่า การตั้ งสมมติฐ านควรเขียนในรูป ของ
ประโยคบอกเล่ามากกว่าประโยคคาถาม
9.3 มีประเด็ นที่จะศึกษามากพอ งานวิจัยเรื่องหนึ่งๆ ควรมีประเด็นที่จะศึกษามากพอ การ
ตั้งสมมติฐาน ก็ควรแยกตามประเด็นย่อยๆ ให้มากพอเพื่อตอบปัญหาทุกข้อและเพื่อให้คุ้มกับการลงทุน
9.4 ประโยคสมมติฐาน จะต้องมีความชัดเจน คาหรือกลุ่ มคาที่ใช้ในประโยคสมมติฐ าน
จะต้องมีความชัดเจนไม่กากวม ถ้าเป็นศัพท์เฉพาะหรือคาที่มีความหมายได้หลายอย่าง ผู้วิจัยต้อง
นิยามให้ชัดเจนให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน
9.5 การยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน ควรเขียนสมมติฐานในลักษณะที่จะเป็นแนวทางใน
การลงสรุปว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน
ประโยชน์ของสมมติฐาน
การตั้งสมมติฐาน มีประโยชน์ต่อการทาวิจัยหลายอย่างดังต่อไปนี้
1. บอกขอบเขตของปัญหา
ช่วยบอกขอบเขตของปัญหา เนื่องจากสมมติฐานเป็นคาตอบที่คาดคะเนต่อปัญหาทุกด้าน
ดังนั้นสมมติฐานจึงช่วยบอกให้ทราบว่าปัญหานั้นๆ จะศึกษาอะไร แง่มุมใดบ้าง
2. ชี้แนวทางในการวางแผนการวิจัย
ช่วยชี้แนวทางในการวางแผนการวิจัย สมมติฐานจะช่วยชี้แนวทางว่าจะใช้กลุ่มตัวอย่างชนิด
ใด ข้อมูลอะไรบ้าง จะเก็บข้อมูลอย่างไร ใช้เครื่องมือใดตลอดจนการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเหมาะสม
3. นักวิจัยมีความคิดแจ่มแจ้งในเรื่องที่ทาการวิจัย
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ช่วยให้ผู้วิจัยมีความคิดแจ่มแจ้งในเรื่องที่ทาการวิจัย ทั้งนี้ เพราะสมมติฐานจะชี้ให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ตัวแปรใดเป็นอิสระ ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม หรืออะไรเป็นเหตุ
อะไรเป็นผล ซึ่งจะเป็นการช่วยอธิบายปัญหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. แนวทางในการลงสรุป
เป็ น แนวทางในการลงสรุ ป ซึ่ งการสรุป จะเขี ย นในลั ก ษณะคั ด ค้ า นหรื อ สนั บ สนุ น
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งจะทาให้การแปรผลชัดเจน มีความหมายและเข้าใจง่าย
5. การพิจารณาตัวแปรจากสมมติฐาน
การพิจารณาหั วข้อปั ญหาที่จะวิจัยนั้นศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง และมีตัวแปรใดเป็นตัวแปร
อิสระและ ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม เราไม่สามารถดูได้จากหัวข้อปัญหาโดยตรงเสมอไป เพราะชื่อ
หัวข้อปัญหาของงานวิจัยบางเรื่องระบุเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาไม่ชัดเจน การที่จะสามารถระบุลงไปให้
แน่ชัดว่าหัวข้อปัญหาวิจัยนั้นศึกษาตัวแปรอะไร สามารถพิจารณาได้จากสมมติฐาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
สมมติฐาน
1. ผู้ชายสนใจการเป็นนายหน้ามากกว่าผู้หญิง
2. คนจีนมีความสามารถในการค้ามากกว่าคนไทย
3. พนักงานขายที่ฝึกอบรมต่างกันจะมีพฤติกรรมการขายต่างกัน
4. ระดับการศึกษากับประสิทธิภาพในการทางานมีความสัมพันธ์กันทางบวก
สมมติฐานข้อ 1
 ตัวแปรอิสระ คือ เพศ
 ตัวแปรตาม คือ ความสนใจการเป็นนายหน้า
สมมติฐานข้อ 2
 ตัวแปรอิสระ คือ เชื้อชาติ
 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการค้า
สมมติฐานข้อ 3
 ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการฝึกอบรม
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการขาย
สมมติฐานข้อ 4
 ตัวแปรอิสระ คือ ระดับการศึกษา
 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการทางาน
ดังนั้น หัวข้อปัญหาเรื่องหนึ่งๆ มีสมมติฐานกี่ข้อ เมื่อพิจารณาตัวแปรจากสมมติฐานทุกๆ ข้อ
แล้วก็จะสามารถทราบได้ว่า หัวข้อปัญหานั้นๆ ศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง ตัวอิสระ ได้แก่อะไร มีกี่ตัว
และตัวแปรอิสระ ได้แก่อะไรบ้าง มีกี่ตัว สมมติฐานจึงเป็นการจากัดขอบเขตของปัญหาที่ศึกษา(พวง
รัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : หน้า 43 – 51 และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541 : หน้า 51 – 68)
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6. สรุปท้ายบท
หลังจากผู้วิจัยกาหนดปัญหาในการวิจัยได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ผู้วิจัยจะต้องศึกษาว่าการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาตัวแปรอะไร อะไรคือตัวแปรอิสระ อะไรคือตัวแปรตาม การนิยามตัวแปรซึ่ง
ตั ว แปรจะมี ลั ก ษณะที่ เป็ น รู ป ธรรมและตั ว แปรที่ เป็ น นามธรรม นอกจากนี้ ผู้ วิ จัย จะต้ อ งก าหนด
สมมติฐานการวิจัย เพื่อกาหนดคาตอบหรือคาดการณ์คาตอบไว้ล่วงหน้า สมมติฐานจะต้องกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป สมมติฐานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) สมมติฐานทาง
วิจัย ซึ่งมี 2 แบบ คือ สมมติฐานแบบมีทิศทาง และสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง (2) สมมติฐานทางสถิติ
ซึ่งมี 2 แบบเช่ น กั น คื อ สมมติ ฐ านเป็ น กลาง และสมมติ ฐ านไม่ เป็ น กลางการที่ ผู้ วิจั ย จะสามารถ
ตั้งสมมติฐานได้ดีจะต้องศึกษาจากแหล่งที่มาหลายแหล่ง คือ
1. จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. จากการสนทนากับผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
3. จากประสบการณ์ของผู้วิจัย
4. จากการได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษากับบุคคลอื่น
5. จากการสังเกตพฤติกรรม
และในการตั้งสมมติฐานจะต้องเขียนในรูปประโยคบอกเล่าแล้วจึงนาไปตั้งสมมติฐานทางสถิติ
เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่อไป
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การเขียนสมมติฐานในการวิจัย (Hypothesis)
สมมติฐานเชิงปริมาณ สมมติฐานเชิงคุณภาพ
พล.ต.ดร . เชาวลิต โฆษิตสรรค์**
1. ความหมายของสมมติฐาน
2. ความสาคัญของสมมติฐาน
3. ประเภทของของสมมติฐาน
4. ข้อควรพิจารณาสาหรับการตั้งสมมติฐาน
5. แนวความคิดในการตั้งสมมติฐาน
6. ประโยชน์ของสมมติฐาน
7. การเรียนสมมติฐาน
8. แบบฝึกหัดท้ายบท
ความหมายของสมมติฐาน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า สมมติฐาน หมายถึง ข้อ
สมมติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผลในการทดลอง หรือการวิจัย อารง สุทธาศาสน์ (2527 : 42)
กล่าวว่า “สมมติฐาน คือ คาตอบของคาถาม แต่จะเป็นคาตอบล่วงหน้า หรือคาดขึ้นมาก่อนที่จะ
นาข้อมูลมายืนยันจริง การตั้งสมมติฐานในการวิจัยจึงเป็นการวางกรอบของปัญหาในแนวลึกมากขึ้น
การเจาะลึกของปัญหาทาให้ผู้วิจัยพอทราบแนวทางล่วงหน้าว่า ผลการวิจัยในประเด็นปัญหาที่สงสัย
น่าจะออกมาในลักษณะใด” ดังนั้น สมมติฐานจึงเป็นข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์ถึงผลการวิจัยที่
จะได้รับ และข้อความนี้มักจะเขียนในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแรกที่สาคัญของการวิจัย
นั้ น ความหมายของสมมติ ฐ านในอี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง จึงเน้ น ไปที่ การคาดการณ์ ห รื อการอธิบ าย
ปรากฏการณ์ระหว่างตัวแรก 2 ตัวหรือมากกว่า 2 ตัวขึ้นไป ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร
การตั้งสมมติฐานเป็นการเปลี่ยนปัญหาวิจัยที่อยู่ในลักษณะของแนวความคิด หรือความคิด
รวบยอด เป็นนามธรรมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในรูปของตัวแปรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นคือ สามารถวัด
ได้ ทดสอบได้ การตั้งสมมติฐานจึงควรเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้อ่านเอกสาร ตาราต่างๆ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ดี ถูกต้องและมากพอมาผสมกับประสบการณ์และความรู้ของผู้วิจัยเอง
เพื่อที่จะได้แนวคิดสาหรับสร้างสมมติฐานที่ดีเหมาะสมกับปัญหาที่ศึกษานั้น
ดั ง นั้ น พอสรุ ป ได้ ว่ า สมมติ ฐ าน หมายถึ ง “ข้ อ เสนอ Proposal ที่ เป็ น ข้ อ สมมติ ที่ ผู้ วิ จั ย
คาดคะเนหรือคาดเดาเอาไว้ล่วงหน้า สมมติฐานจึงเปรียบเทียบเสมือนคาตอบที่คาดคะเนไว้ล่วงหน้า
สมมติฐานการวิจัยนี้จะมีความสัมพันธ์กับปัญหาวิจัย ปัญหาวิจัยเปรียบเสมือนคาถามที่ผู้วิจัยกาหนด”
** อาจารย์ ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิ ต
วิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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ความสาคัญของสมมติฐาน
สมมติฐานจัดว่ามีความสาคัญมากอย่างหนึ่งในการวิจัย เพราะเป็นแหล่งเชื่อมโยงระหว่าง
ปัญหากับข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่จะตอบปัญหา สมมติฐานยังเป็นเสมือนแนวทางในการสารวจ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับปัญหาที่กาลังทาการสืบค้นอยู่นั้น ความสาคัญของสมมติฐานพอจะประมวล
ได้เป็นข้อๆ ดังนี้
1. การชี้ให้เห็นปัญหาชัดเจน ถ้าไม่มีสมมติฐานเป็นเครื่องชี้นา ผู้วิจัยอาจเสียเวลาในการหา
สาเหตุและสาเหตุและการแก้ไขปัญหาโดยการกระทาที่ผิวเผิน แต่การตั้งสมมติฐานนั้นผู้วิจัยจะต้อง
ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนถึงข้อเท็จจริงและมโนทัศน์ที่คาดว่าสัมพันธ์กับปัญหาที่ทาการวิจัยชัดเจนขึ้น
2. สมมติฐานช่วยกาหนดความเกี่ยวข้องระหว่างข้อเท็จจริง ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงที่ได้รับการเลือกเฟ้นอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งในการสืบค้นความจริง การ
รวบรวมข้อมูลจานวนมากโดยปราศจากโดยปราศจากจุดหมายนั้นเป็นการกระทาที่ไร้ประโยชน์ เพราะ
ข้อมูลเหล่านั้นที่มิได้เลือกเฟ้นจะให้เหตุผลที่เป็นไปได้หลายหลากแตกต่างกันจนไม่สามารถจะสรุปเป็น
ข้ อยุ ติ ที่ ชั ดเจนได้ ข้ อเท็ จ จริ งที่ จ าเป็ นในการแก้ ไขปั ญ หานั้ นจะไม่ เกิ ดขึ้ น โดยอั ตโนมั ติ แต่ ถ้ ามี
สมมติฐานแล้วจะทาให้ผู้วิจัยแน่ใจว่าครบรวบรวมข้อเท็จจริงอะไรมากน้อยแค่ไหนจึงจะเพียงพอที่จะ
ทดสอบผลที่ ตามมาได้ ครบถ้ วน สมมติ ฐานจึ งช่ วยในการก าหนด และรวบรวมสิ่ งที่ ต้ องการเพื่ อ
แก้ปัญหาวิจัยนั้น
3. สมมติ ฐ านเป็ น ตั ว ชี้ ก ารออกแบบการวิ จั ย สมมติ ฐ านไม่ ใช่ เพี ย งแต่ ชี้ แ นวทางว่า ควร
พิ จ ารณาข้ อ สนเทศใด แต่ จ ะช่ ว ยบอกวิ ธีที่ จ ะรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ย สมมติ ฐ านที่ ส ร้างอย่ างดี จ ะ
เสนอแนะว่ารูปแบบการวิจัยควรจะเป็นเช่นไร จึงจะเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่ต้องการ
ทราบสมมติฐานจะบอกแนวทางถึงกลุ่มตัวอย่างแบบสอบ หรือเครื่องมือที่จาเป็นต้องใช้ จะมีวิธีการ
อย่างไร วิธีการสถิติที่เหมาะสมคืออะไร ตลอดจนจะรวบรวมข้อเท็จจริงในสถานการณ์ใดที่เหมาะสม
กับปัญหา
4. สมมติฐานช่วยในการอธิบายปรากฏการณ์ การค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์นั้น มิใช่เป็นเพียง
การรวบรวมข้อเท็จจริง และจดพวกตามคุณสมบัติผิวเผินของข้อเท็จจริงเหล่านั้น เช่น ไม่ใช่เพียงแต่
จัดตารางบอกลักษณะของพฤติกรรมก้าวร้าว หรือเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยุวอาชญากรรมเท่า นั้น
แต่ นั ก วิจั ย จะต้ อ งก าหนดว่ าองค์ ป ระกอบใดก่ อ ให้ เกิ ด ปรากฏการณ์ เช่ น นั้ น โดยอธิบ ายให้ เห็ น
ความสัมพันธ์ที่จะเป็นสาเหตุและผลอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่สร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงจะช่วยให้
ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสารวจและอธิบายสิ่งที่แฝงอยู่เบื้องหลังได้
5.สมมติฐานช่วยกาหนดขอบเขตของข้อยุติ ถ้าผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานในเชิงนิรภัยไว้ก็เท่ากับ
ได้วางขอบเขตในข้อยุติไว้แล้ว ผู้วิจัยอาจระบุเหตุผลว่าถ้า H¹ เป็นจริง แล้วข้อเท็จจริงเหล่านี้ย่อม
เกิดขึ้นจากการทดสอบกับข้อมูลจริง ข้อเท็จจริงนั้นเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ดังนั้นข้อยุติก็จะเป็นว่าได้รับ
การยืนยันหรือไม่ได้รับการยืนยัน สมมติฐานจึงให้ขอบเขตในการตีความข้อค้นพบอย่างเฉียบขาดและ
มีความหมายกระชับ ถ้าไม่มีสมมติฐานที่เป็นการทานายล่วงหน้า ข้อเท็จจริงก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับ
การยืนยัน หรือไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใด
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ประเภทของสมมติฐาน
สมมติ ฐ านแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ สมมติ ฐ านทางสถิ ต ( Statistical
hypothesis) สมมติ ฐ านทางวิ จั ย (Research hypothesis) ถ้ ากล่ าวแบบไม่ ใช่ ภ าษาทางวิ ช าการ
สมมติฐานทั้ง 2 ชนิดนี้เหมือนกัน คือ ทดสอบในประเด็นปัญหาวิจัยเรื่องเดียวกัน ที่ต่างกันคือวิธีสร้าง
และจุดประสงค์ของสมมติฐานแต่ละแบบ
1.สมมติฐานทางวิจัย ¹ เป็นข้อความที่เขียนคาดการณ์ อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป การเขียนสมมติฐานทางการวิจัย เพื่อเป็นการสื่อ
ความหมายให้ทราบว่า ผู้วิจัยสงสัยและคาดการณ์ประเด็นปัญหาวิจัยแต่ละประเด็นไว้อย่างไรและ
แสดงแนวทางการทดสอบปัญหาในแต่ละประเด็นไว้อย่างไร
2.สมมติฐานทางสถิติ ² เป็ นข้อความสั้นๆที่เขียนโดยใช้สัญลักษณ์ทางสถิติแทนข้อความที่
เขียนเต็มๆในสมมติฐานทางวิจัยนั้นเอง จุดประสงค์ของสมมติฐานทางสถิติ เพื่อทดสอบว่าประเด็น
ต่างๆที่ผู้วิจัยสงสัยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆนั้นเกิดขึ้นในโลก
ตามธรรมชาติ หรือประชากรทั่วๆไปอย่างแท้จริง หรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญมากกว่า กล่าวอักนัยหนึ่ง
คือ สมมติฐานทางวิจัยมาดาเนินการทางปฏิบัติด้วยวิธีการทดสอบทางสถิติและเขียนเป็นสัญลักษณ์
สั้นๆ ซึ่งสื่อความหมายที่เข้าใจตรงกันในทางวิชาการสถิติและวิจัย โดยไม่จาเป็นต้องเขียนให้ยืดยาว
เหมือนกับสมมติฐานทางวิจัยสมมติฐานทางสถิติแยกออกได้อีกเป็น2ลักษณะย่อยๆและจะต้องเขียน 2
ลั ก ษณะนี้ ค วบคู่ กั น ไปเสมอ คื อ สมมติ ฐ านเป็ น ( Null Hypothesis) และสมมติ ฐ านรองรั บ
(Alternative hypothesis)
สมมติฐานเป็นกลางเขียนด้วยสัญลักษณ์ของพารามิเตอร์ที่ต้องการทดสอบ เช่น ค่าเฉลี่ย(µ)
ค่าความสัมพันธ์ (p) ค่าความแปรปรวน ( ) โดยเขียนในลักษณะที่แสดงความเป็นกลางคือเท่ากัน ไม่
แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กัน เช่น
การตั้งสมมติฐานเป็นกลางในทางสถิติ เปรียบได้กับกรับวนการพิพากษาของศาล คือ ศาล
ต้องตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับจาเลยว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนเสมอ จนกว่าจะมีข้อมูลพยานหลักฐานอย่าง
แน่ ชั ด มาหั ก ล้ า งสมมติ ฐ าน และสามารถพิ สู จ น์ ได้ ว่ า จ าเลยผิ ด จริ ง ในทางสถิ ต ก็ เช่ น กั น ต้ อ ง
ตั้งสมมติฐานว่าไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีความแตกต่างกันไว้ก่อน จนกว่าจะมีข้อมูล มีหลักฐาน
การทดสอบทางสถิติมายืนยันว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น
สมมุติฐานรองรับหรือไม่เป็นกลาง จะเขียนโดยสัญลักษณ์เดียวกันกับสมมติฐานเป็นกลาง
แต่แสดงความหมายในทางตรงกันข้ามคือ ไม่เท่ากัน แตกต่างกัน หรือมีความสัมพันธ์กันเช่น
ถ้าหากผลการทดสอบทางสถิติยอมรับ สมมติฐ านเป็ นกลาง (Accept null hypothesis)
ผู้วิจัยก็ไม่ต้องพิจารณาสมมติฐานรองรับแต่อย่างใด แต่ถ้าผลการทดสอบทางสถิติปฏิเสธสมมติฐาน
เป็นกลาง(Reject null hypothesis) ผู้วิจัยจึงจะไปพิจารณาสมมติฐานรองรับและแปลงผลออกมา
โดยขยายความหมายของสมมติฐานรองรับให้อยู่ในรูปของภาษาเขียนอย่างชัดเจน
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อนึ่งมีข้อสังเกตว่า ในรายงานวิจัยส่วนใหญ่จะไม่กล่าวถึงสมมติฐานทางสถิติแยกออกมาให้
เห็นอย่างเด่นชัดนัก เพราะถือว่าเป็นส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบ
ทางสถิต แต่มักจะกล่าวรวมในขั้นสรุปผลตอนท้ายของการทดสอบเลยว่า ผลเป็นอย่างไรในลักษณะ
ของสมมติฐานรองรับ อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยบางเรื่องเหมือนกันที่แสดงสมมติฐานทางสถิติไว้ชัดเจน
ในส่วนการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยเอาสมมติฐานทางวิ จัยแต่ละข้อมาตั้งเป็นสมมติฐานทางสถิติ คือ
สมมติฐ านเป็ น กลางและสมมติฐ านรองรับ แล้ ว ท าการทดสอบสมมติฐ านไปที ล ะข้ อ การเขีย น
สมมติฐานทางสถิติแยกออกมาในลักษณะประการหลังนี้ มักจะพบได้ในงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา สาหรับงานวิจัยทั่วไป และรายงานที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจะไม่กล่าวถึง
สมมติฐานทางสถิติเลย แต่จะกล่าวเฉพาะสมมติฐานทางวิจัยเท่านั้น
มีนักวิจัยบางท่านได้แบ่งประเภทของสมมติฐานในการวิจัยออกเป็น 2 ประเภทคือ เชิงพรรณนา
และลักษณะเชิงวิเคราะห์ (เทียนฉาย กีระนันท์ , 2541 : 60-61 ) ซึ่งเป็นเรื่องที่จะหยิบยกประเด็นนี้มา
กล่าวไว้ด้วย
1.สมมติฐานเชิงพรรณนา หรือ สมมติฐานเชิงคุณภาพ เป็นเพียงข้อเสนอที่กล่าวถึงเหตุการณ์
หรือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด มีลักษณะที่เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นสามัญสานึก เป็นสมมติฐาน
ตั้งขึ้นสาหรับงานวิจัยที่ต้องการหาข้อมูล ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือเหตุการณ์บางอย่างโดย
ไม่มีการพิสูจน์ และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใดๆ เช่น การวิจัยแบบเฝ้าสังเกตในงานวิจัย
แบบมานุ ษวิทยาหรือการวิจั ยเชิงเอกสารที่เพียงแต่รวบรวมข้อมูล และค้นพบต่างๆมายืนยันกับ
สมมติฐานที่ตั้งขึ้น ตัวอย่างเช่น งานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญาบัณฑิต
วิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “มนุษย์ตามทรรศนะของพุทธปรัชญา” โดยผู้วิจัยได้
เขียนสมมติฐานไว้ว่า พุทธปรัชญามีจุดสนใจอยู่ที่มนุษย์ พุทธปรัชญาได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์
ไว้อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม และคาว่ามนุษย์ในการวิจัยนี้ หมายถึง สัตว์ประเสริฐที่มีสติปัญญาและ
เหตุผลแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานทั่วไป
ถ้าพิจารณาโดยไม่ต้องคานึงคุณลักษณะของสมมติฐานที่ดีหรือไม่ดี ข้อความที่เขียนตัวเข้ม
ข้างบน ก็ถือว่าเป็นสมมติฐานในลักษณะเชิงพรรณาได้ เพราะเป็นประโยคที่แสดงคาดการณ์หรือ
หวังผลที่เกิดขึ้น แล้วหาข้อมูลมาสนับสนุนหรือโต้แย้งว่าจริงหรือไม่ คือ
 พุทธปรัชญามีจุดสนใจอยู่ที่มนุษย์จริงหรือไม่?
 พุทธปรัชญาได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ไว้อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมจริงไหม
สมมติฐานในลักษณะนี้ จึงไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ห รือแสดงการเปรียบเทียบระหว่างตัว
แปร 2 ตัวขึ้นไปอย่างใด เป็นเพียงนาข้อมูล ข้อเท็จจริง มายืนยันเท่านั้น ไม่มีการทดสอบโดยวิธี
ทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการทางสถิติเหมือนกับสมมติฐานในลักษณะเชิงวิเคราะห์
งานวิจัยที่ใช้สมมติฐานเชิงพรรณนานี้จึงมีจุดอ่อนอยู่บ้าง โดยเฉพาะความโน้มเอียงของการมี
อคติ (Bias) ที่อาจเกิดจากตัวผู้วิจัย หรือคณะวิจัย ในการค้นหาเอกสารและเก็บข้อมูลเฉพาะที่มีส่วน
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สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ใช้สมมติฐานแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีจุดอ่อน
ไปทั้งหมด ถ้าผู้วิจัยมีการวางแผนดาเนินการให้ดีเพื่อป้องกันอคติที่จะเกิดขึ้นอย่างรัดกุม ผลงานวิจัยก็
อาจให้ประโยชน์ไม่น้อยไปกว่างานวิจัยแบบอื่นๆเช่นกัน ตัวอย่างงานวิจัยของนักมานุษวิทยา มาร์กาเร็ต
มีด (Margaret Meed) ได้สร้างทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ชนเผ่ าต่างๆ ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่ มี
ชื่อเสียงระดับโลก ก็ด้วยลักษณะงานวิจัยที่ใช้สมมติฐานลักษณะเชิงพรรณนานี้เอง
2. สมมติฐานเชิงวิเคราะห์ หรือสมมติฐานเชิงปริมาณ เป็นสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์
หรือเปรียบเทียบระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป สมมติฐานแบบนี้จะมีการนาเอาวิธีการทางสถิติมา
ทดสอบด้วยเสมอ ลักษณะของสมมติฐานเชิงวิเคราะห์แบ่งออกได้เป็นหลายแบบ แต่ละแบบขึ้นอยู่
กับประเด็นของปัญหาวิจัยว่าต้องการว่าต้องการทดสอบในลักษณะไหนจึงจะเหมาะสม ลักษณะของ
สมมติฐานเชิงวิเคราะห์แบ่งได้ดังนี้
2.1 แบบเปรียบเทียบ เป็นสมมติฐานที่แสดงการเปรียบเทียบตัวแปรในลักษณะของ
คาว่า แตกต่าง ไม่แตกต่าง ดีกว่า น้อยกว่า มากกว่า รุนแรงกว่า เร็วกว่า สูงกว่า ต่ากว่า หรือ
มีประสิทธิภาพมากกว่า น้อยกว่า เป็นต้น สาหรับสมมติฐานเปรียบเทียบนี้สามารถระบุแยกออกไป
ได้อีกเป็นแบบเปรียบเทียบไม่ระบุทิศทาง และเปรียบเทียบระบุทิศทาง ตัวอย่างเช่น
 แบบเปรียบเทีย บไม่ระบุทิศทาง เช่น อัตราตายของทารกเพศชายแตกต่างจาก
อัตราตายของทารกเพศหญิง มารดาในกลุ่มทดลองที่ได้รับการจูงใจโดยใช้อุปกรณ์
การสอนย่อมนาบุตรมารับภูมิคุ้มกันโรคแตกต่างไปจากมารดาในกลุ่มควบคุมที่ได้รับ
แรงจู งใจโดยไม่ ใช้ อุ ป กรณ์ ก ารสอน อั ต ราป่ ว ยด้ ว ยโรคไข้ เลื อ ดออกในเขตที่ มี
โครงการจัดหาน้าสะอาด และเขตที่ไม่มีการจัดหาน้าสะอาด มีความแตกต่างกัน
 แบบเปรียบเทียบระบุทิศทาง เช่น อัตราตายของทารกเพศชายแตกต่างจากอัตรา
ตายของทารกเพศหญิง หญิงตั้งครรภ์ในเขตเมืองต้องมีความรู้ในการป้องกันภาวะ
โลหิตจางสูงกว่าเขตนอกเมือง การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านโดยเอกชนมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านโดยรัฐบาล
2.2 แบบแสดงความสัมพันธ์ เป็นสมมติฐานที่แสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร เป็นสมมติฐานที่แสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและอาจระบุลึก ลงไปในแง่ของ
ความเป็นเหตุ (Cause) เป็นผล (Effect) ก็ได้ สมมติฐานแบบนี้สามารถแยกออกได้ไปอีกคล้ายๆ กับ
สมมติฐานแบบเปรียบเทียบ คือ แบบความสัมพันธ์ไม่ระบุทิศทาง แบบความสัมพันธ์ระบุทิศทาง
ตัวอย่างเช่น
 แบบแสดงความสัมพันธ์ไม่ระบุทิศทาง เช่น อัตราตายของทารกมีความสั มพันธ์ กับ
ภาวะเจริญพันธ์ และการขาดความอบอุ่นจากบิดามารดามีความสัมพันธ์กับการติด
ยาเสพติดครั้งแรก เป็นต้น
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 แบบแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะบุ ทิ ศ ทาง เช่ น น้ าหนั ก แรกเกิ ด ของดเกทารกมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะโภชนาการของมารดา และอัตราการตายของทารก
สูงทาให้ภาวะเจริญพันธุ์สูง
นอกจากการแบ่ งสมมติ ฐ านเชิ ง วิ เคราะห์ อ อกเป็ น แบบเปรี ย บเที ย บ และแบบแสดง
ความสัมพันธ์แล้ว ยังมีนักวิจัยบางท่านได้พิจารณาสมมติฐานในลักษณะความง่าย (Simple) และ
ความซับซ้อน (Complex) ของสมมติฐานที่จะทดสอบด้วย (Polit & Hungler, 1983, pp. 127-130)
การแบ่งสมมติฐานในลักษณะนี้ เป็นการพิจารณาตัวแปรต้นและตัวแปรตามซึ่งอาจมีตัวแปรควบคุม
รวมอยู่ด้วยในสมมติฐานแต่ละข้อ แล้วหาวิธีการสถิติที่เหมาะสมกับระดับความง่ายและความยาก
ของสมมติฐานนั้นมาทดสอบ ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการที่ว่าสมมติฐานที่ง่ายก็ใช้สถิติง่ายๆในระดับต้น
หรือระดับกลางมาทดสอบ และถ้าเป็นสมมติฐานที่ซับซ้อนก็จาเป็นต้องใช้สถิติในระดับสูงมาทดสอบ
นั้ น เอง ประเด็ น จึ งอยู่ ที่ ว่ าผู้ วิ จั ย ต้ อ งสามารถวิ เคราะห์ ส มมติ ฐ านแต่ ล ะข้ อ ที่ ตั้ งขึ้ น ให้ ได้ ว่า เป็ น
สมมติฐานแบบง่าย (มีตัวแปรต้น 1 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว) หรือแบบซับซ้อน (มีตัวแปรมากกว่า 2
ตัวแปรขึ้นไป) ให้ได้เสียก่อน
ข้อควรพิจารณาสาหรับการตั้งสมมติฐาน
การตั้งสมมติฐานควรเป็นขั้นตอนที่วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาแล้ ว
เพราะจะทาให้ผู้วิจัยมีข้อมูลมากพอที่จะทาให้ผู้วิจัยสามารถตั้งสมมติฐานได้ดีที่สุด การตั้งสมมติฐาน
ควรพิจารณาควรพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่สาคัญดังนี้
1. ความเกี่ยวข้องกับ ปัญหา (Relevance) สมมติฐานที่ตั้งขึ้นจะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของการวิจัย สะท้อนถึงแนวความคิดที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ครอบคลุมเนื้อหา และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาอย่างครบถ้วน ทั้งนี้อาจต้องอาศัยความรู้หลักเกณฑ์หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนด้วย
2.ขอบเขตของสมมติฐาน (Scope) สมมติฐานที่ตั้งต้องรัดกุมอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมไม่
แคบหรือกว้างมากจนเกินไป ถ้าแคบจนเกินไปจะทาให้ไม่สามารถอธิบายตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องได้หมด
และถ้ากว้างจนเกินไปอาจทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลมาทดสอบได้
3..ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Relationships) สมมติฐานที่ตั้งขึ้นต้องแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอย่างชัดเจนในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่ในแง่ของสามัญสานึก
แบบฝึกหัดท้ายบท
1.จากจุดมุ่งหมายการวิจัยที่กาหนดให้นี้ให้ตั้งมุติฐานการวิจัยและสมบัติและสมบัติฐานทาง
สถิติ
1.1 นักศึกษาที่มีผ ลการเรียนสูงในทางคณิตศาสตร์จะมีผ ลการเรียนทางวิจัยเป็น
อย่างไร
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1.2 การฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาจากสถาบันในระดับเดียวกันมีความแตกต่างกัน
หรือไม่
2. ให้พิจารณาสมมติฐานต่อไปนี้ว่าเป็นสุมมติฐานแบบใด
2.1 นักศึกษาทีต่ ่างสาขากันจะมีความสนใจทางสุขภาพต่างกัน
2.2 นักศึกษาที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีจะมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่
มีพื้นฐานการศึกษาที่ตากว่า
3.ให้พิจารณาสมมติฐานต่อไปนี้ แล้วระบุว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรต้นตัวแปรใดเป็นตัวแปร
ตาม
3.1 ผู้ปกครองชานเมืองจะมีความนิยมจะมีความนิยมให้บุตรหลานเรียนพิเศษ ใน
วันหยุดน้อยกว่าผู้ปกครองที่อยู่ในเมือง
3.2 ชายกับหญิงมีความสนใจในการชมกีฬาแตกต่างกัน
3.3 เยาวชนอายุ 10– 15 ปี มีความสนใจการ์ตูนมากกว่าเยาวชนอายุ เกิน 15 ปี
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การสุ่มตัวอย่าง (sampling)
วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์**
ในการดาเนินการวิจัยผู้วิจัยจาเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างมา
วิเคราะห์ ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชากร และกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีและ มีความครอบคลุมลักษณะของประชากร
เพื่อที่ผลสรุปการวิจัยจะมีความเที่ยงตรงภายใน และมีความเที่ยงตรงภายนอก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ความหมายของประชากร (population meaning) และกลุ่มตัวอย่าง (sample group)
ประชากร (population) จะประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดที่ต้องการจะสุ่มออกมาศึกษาซึ่งอาจ
เป็นวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ในการศึกษาจะต้องกาหนดของเขตของการศึกษาว่าสิ่งที่
จะศึกษาครอบคลุมมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลานั้นๆ โดยเรียกทุกๆหน่วยที่อยู่ในขอบเขตนี้ว่าประชากร
โดยศึกษาตามเงื่อนไข 1.(งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไร) 2.หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไรและผู้วิจัย
กาหนดของเขตของการวิจัยกว้างขวางเพียงใด มีความครอบคลุมเพื่อนาไปใช้เพียงใด
กลุ่มตัวอย่าง (sample) หมายถึง สมาชิกกลุ่มย่อยๆของประชากรที่ต้องการศึกษาที่ นามา
เป็นตัวแทนเพื่อศึกษาคุณลักษณะของประชากร แล้วนาผลจากการศึกษาไปใช้อ้างอิงคุณลักษณะของ
ประชากรได้ หรือบางหน่วยของประชากรที่นามาศึกษาแทนประชากรเป้าหมายในงานวิจัยนั้นๆ อัน
เนื่องจากมีข้อจากัดในการดาเนินการวิจัย แต่จะต้องมีความเป็นตัวแทนที่ดี และมีขนาดที่เหมาะสม
ประชากรทัว่ ไป
กลุม่ ตัวอย่าง

ความสัมพันธ์ของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ประเภทของประชากร ลักษณะของประชากรยังสามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ประชากรแบบจากัด (finite population) หมายถึง ทุกๆหน่วยของสิ่งที่ต้องการศึกษาที่
สามารถระบุ ข อบเขต หรื อ นั บ จ านวนทั้ งหมดได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น เช่ น จ านวนพลเมื อ งในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จานวนนักศึกษาในสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2.2 ประชากรแบบไม่จากัด (infinite population) หมายถึง ทุกๆหน่วยของสิ่งที่ต้องการ
ศึกษาแต่ไม่สามารถที่จะระบุขอบเขตหรือจานวนได้อย่างครบถ้วน ประชากรที่มีจานวนไม่มีที่สิ้นสุด
หรือมีขนาดใหญ่ จนไม่สามารถนับจานวนที่แน่นอนได้ เช่น จานวนเม็ดทรายในกระสอบ จานวนเส้น
ผมบนศีรษะ
**อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตศาลายา วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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โดยทั่วไปแล้วในทางการศึกษาหรือการวิจัยจะไม่นิยมศึกษาจากประชากรทั้งหมด เพราะจะ
ทาให้สิ้นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่าย แรงงาน และการควบคุมความคลาดเคลื่อนบางอย่างกระทาได้ยาก ดั้ง
นั้นจึงนิยมเลือกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งสามารถอ้างอิงถึงกลุ่มประชากรได้ เหตุจาเป็นที่จะต้องวิจัย
หรือศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแทนประชากร มีเหตุผลดังนี้
 มีความถูกต้องแม่นยามากขึ้น
 พิจารณาประชากรแล้วพบว่าไม่สามารถดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ครอบคลุม อาทิ ระยะทางที่ห่างไกล มีเวลาที่จากัดเป็นต้น
 ประหยัดเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาสรุปผลได้รวดเร็วมากขึ้น หรือ
ประหยัดการใช้งบประมาณในการรวบรวมข้อมูลที่มีค่อนข้างจากัด
 เนื่องจากการใช้กลุ่มตัวอย่างจะมีจานวนน้อยกว่าประชากร ทาให้มีเวลาที่จะ
ศึกษาและเก็บข้อมูลที่มีรายละเอียดได้ชัดเจนมากขึ้น
 นาผลการวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับเหตุการณ์
3.ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างและประชากร
ประชากรทั่วไป (General or real population) หมายถึงประชากรทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่
จานวนสมาชิกมีมากกระทั่งนับไม่ได้
ประชากรตามสมมติฐาน (Hypothesis population) หมายถึง กลุ่มย่อยของประชากรทั่วไป
ที่จากัดขอบเขตตามแนวคิด ทฤษฎีที่นามากาหนดเป็นสมมติฐานหรือตามความสนใจของผู้วิจัย
ประชากรในการวิจัย (Incumbent population) หมายถึง กลุ่มประชากรขนาดเล็กที่เป็น
ส่วนหนึ่งของประชากรตามสมมุติฐานที่เป็นประชากรในการวิจัยที่ได้มาเนื่องจากข้อจากัดเกี่ยวกับ
กาลังคนและทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง Sample หมายถึง กลุ่มย่อยของประชากรเฉพาะกรวิจัยที่มีการเป็นตัวแทนที่ดี
หรือมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับประชากร และมีปริมาณที่มากเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง
ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากร
ประชากรทัว่ ไป
ประชากรตามสมมุตฐิ าน
ประชากรในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่าง

ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรทั่วไป ประชากรตามสมมติฐาน ประชากรเฉพาะการวิจัย และ กลุ่มตัวอย่าง
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4.ข้อจากัดของการวิจัยที่ศึกษาจากประชากร ในการศึกษาข้อมูลมีข้อจากัดดังนี้
 ใช้ระยะเวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายจานวนมากในการออกเก็บรวบรวมข้อมูล
 ใช้แรงงานคนจานวนมาก
 ได้ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีจานวนมาก
 เป็นข้อมูลที่ไม่ลึกซึ้งและไม่ชัดเจน เนื่องจากมีประชากรจานวนมากแต่มี
เวลาที่จากัด
 ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ที่จาสามารถจาผล
ไปใช้ประโยชน์ได้
การสุ่มตัวอย่าง
1. ความหมายของการสุ่มตัวอย่าง หมายถึง วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ที่มีความ
เป็นตัวแทนที่ดี โดยในการดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจะมีวิธีการสุ่มที่หลากหลายที่นามาใช้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของประชากร
2. กระบวนการสุ่ม (Randomization) เป็นการให้โอกาสแก่สมาชิกแต่ละหน่วยของประชากรมี
ความน่าจาเป็นอย่างเท่าเทียมกัน ในการสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ผลการวิจัยสามารถสรุป
อ้างอิงไปสู่ประชากรได้ จาแนกได้ดังนี้
2.1. การสุ่มจาแนกกลุ่ม (random assignment) เป็นการสุ่มหน่วยทดลองให้อยู่ในกลุ่มทดลอง
ให้เข้าอยู่ในกลุ่มต่างๆ ตามแผนการทดลอง เพื่อขจัดอิทธิพลแทรกที่เป็นผลจากความ
แตกต่างของผู้เข้ารับการทดลอง ที่เป็นผลจากความแตกต่างของผู้เข้ารับการทดลองที่เป็น
วิธีการควบคุมความเที่ยงตรงภายใน โดยใช้เฉพาะแบบแผนการทดลองแบบทดลองเท่านั้น
2.2. การสุ่มสิ่งทดลอง (Treatment random) เป็นการสุ่มการจัดกระทา (ตัวแปรต้น) ให้กับกลุ่ม
ในการทดลองว่ากลุ่มใด จะได้การจัดกระทาแบบใด เพื่อลดอิทธิพลในความลาเอียงของ
ผู้วิจัย
2.3. การสุ่มตัวอย่าง (Random sampling) เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรสาหรับการ
ทดลอง เพื่อช่วยเสริมความเที่ยงตรงภายนอกของการทดลอง ที่จะทาได้ค่อนข้างยาก
เนื่องจากในบางกรณีได้มีการจัดกลุ่มไว้ล่วงหน้าแล้ว
Random Sampling

Treatment Random
Random Assignment

Treatment 1

Treatment 2

กระบวนการสุ่ม
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3. ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างเพื่อนามาใช้ในงานวิจัยมี 2 ประเภท
3.1. การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยคานึงถึงความน่าจะเป็น (probability sampling) เป็นการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่สมาชิกทุกๆหน่วยของประชากร มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ที่จะเป็นตัวแทนที่ดีที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย โดยข้อมูลที่รวบรวมแล้ว นามาทดสอบนัยสาคัญทางสถิติที่ใช้สถิติเชิงอ้างอิง แล้ว
ผลการวิจัยสามารถอ้างอิงไปสู่ประชากรของการวิจัยได้ มีวิธีการสุ่มดังนี้
(1) การเลือกตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เป็นการสุ่มที่
สมาชิกทุกหน่วยของประชากร ที่มีจานวนไม่มากนัก แต่มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นอิสระจาก
กัน ที่จะได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง เหมาะสมสาหรับใช้กับประชากรที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน จาแนกดังนี้
(2) การเลือกตัวอย่างโดยวิธีจับสลาก (Lottery) เป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มี
จานวนน้อยๆ และต้องการจานวนตัวอย่างน้อยๆ มีขั้นตอนดังนี้
 กาหนดหมายเลขประจาตัวให้แก่สมาชิกทุกหน่วยในประชากร
 นาหมายเลขประจาตัวของสมาชิก มาทาเป็นสลาก
 จับสลากขึ้นมาทีละหมายเลขจนกระทั่งครบจานวนกลุ่ มตัวอย่างที่ต้องการ
โดยสลากที่จับมาแล้วจะต้องนาใส่คืน เพื่อให้จานวนประชากรที่สุ่มมีจานวน
เท่าเดิม ส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมกันในการได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง
แต่ในกรณีที่ไม่ได้ใส่คืน จะทาให้กลุ่มตัวอย่าง มีโอกาสมากขึ้นในการสุ่ม
(3)
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใช้ตารางเลขสุ่ม (Table of random number) เป็น
การสุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ โดยใช้ตารางเลขสุ่มที่กาหนดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ ที่ ไม่ต้องจัดทาสลาก
มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
 กาหนดหมายเลขประจาตั ว ให้ แ ก่ส มาชิก ทุ ก หน่ ว ยในประชากร โดยให้
คานึงถึงจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้
 สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเลขสุ่มที่สองคล้องกับจานวนประชากร โดย
เริ่มอ่านจากแถวที่ 1 หรือ แถวไหนที่อาจได้จากการสุ่ม จะเป็นแนวนอน
แนวตั้งก็ได้ ตามเลขหลัก จนครบจานวนตัวอย่างที่ต้องการ ซึ่งหมายถึงเลข
จากตาราง จะเป็นหมายเลขที่กาหนดให้แก่ประชากรแล้ว
(4)
การเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic random sampling) เป็นการ
สุ่มตัวอย่างที่ใช้กับประชากรที่มีจานวนมาก และรายชื่อของสมาชิกได้เรียงลาดับตามตัวอักษร หรือ
วิธีการที่หลากหลายยกเว้น การเรียงลาดับบนพื้นฐานของค่าตัวแปรที่ศึกษา เพราะจะได้กลุ่มตัวอย่าง
ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และไม่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร มีขั้นตอนดังนี้
 กาหนดกรอบประชากร หมายเลขประจาตัวให้แก่สมาชิก ทุกหน่วยใน
ประชากร
 หาอัตราส่วนระหว่างประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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 สุ่มตัวอย่างเพื่อกาหนดสมาชิกของกลุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายหมายเลข
สมาชิกคนต่อไป จะถูกกาหนดอย่างเป็นระบบ
(5) การเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรที่มีจานวนมากและมีความแตกต่างกันระหว่างหน่วยสุ่มที่สามารถจาแนกออกเป็นชั้นภูมิ
(stratum) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและครอบคลุมจะต้องดาเนินการสุ่มคุณลักษณะใดที่จะ
ส่งผลต่อตัวแปรที่จะศึกษา ตัวแปรใดบ้าง และคุณลักษณะนั้นสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้หรือไม่ เช่น
ระดับการศึกษา เป็นต้น
(6) การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรที่กระจัดกระจายก่อให้เกิดความยุ่งยากในการจัดทากรอบของประชากร หรือ
เป็ น ประชากรที่ มี ก ารรวมกลุ่ ม อยู่ แ ล้ ว ตามธรรมชาติ โดยมี ลั ก ษณะในภาพรวมของแต่ ล ะกลุ่ ม ที่
คล้ า ยคลึ ง กั น แต่ ภ ายในกลุ่ ม จะมี ค วามแตกต่ า งหรื อ ความหลากหลายอย่ า งครบถ้ ว น เพื่ อ ให้
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรลดลง
(7) การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างที่ มีหลาย
ขั้นตอน มีลักษณะคล้าย ๆ กับการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มที่มีหลายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น กลุ่มใหญ่ที่สุด
จนกระทั่งสิ้นสุดที่กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการตามความเหมาะสม ดังนั้นการสุ่ม แบบหลายขั้นตอนใน
บางครั้งนักวิชาการจึงเรียกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหลายชั้น(Multi-stage Cluster Sampling)
หรือเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ใช้หลากกลายวิธีการในการสุ่มเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ
ประชากรที่ซับซ้อนและมีความสอดคล้องกับความต้องการภายใต้เงื่อนไขที่จากัด
3.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น(Non-probability Sampling) เป็นการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช้หลักการของความน่าจะเป็น ที่อาจจะเกิดเนื่องจากเป็นการวิจัยที่ศึกษาจากกลุ่มที่
เฉพาะเจาะจงหรือมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับประเด็นหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ หรือเนื่องจาก
สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป จึงจาเป็นต้องมีการสุ่มด้วยวิธีการนี้ ในบางครั้งเรียกการสุ่มประเภทนี้ว่า
“การคัดเลือก (Selection)” จาแนกได้ ดังนี้
(1) วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบมี จุ ด ประสงค์ /เฉพาะเจาะจง(Purposive Selection) เป็ น การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามหลักการของเหตุผลโดยให้มีความสอดคล้องกับ
ปัญหาการวิจัย/จุดประสงค์นั้น ๆ แต่จะต้องมีการวางแผน กาหนดขนาด กลุ่มตัวอย่าง และการเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่ดี /เป็น ตัวแทนปราศจากความลาเอียง แต่ผลการวิจัยจะไม่ส ามารถสรุปอ้างอิงไปสู่
ประชากรโดยทั่วไปได้ อาทิ การศึกษาวิธีการเรียนร่วมของเด็กพิเศษกับ เด็กปกติในสถานศึกษา ดังนั้น
กลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษาจะศึกษาเฉพาะเจาะจงในสถานศึกษาที่มีการเรียนร่วมของเด็กพิเศษกับเด็ก
ปกติเท่านั้น เป็นต้น หรือการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคเดลฟายที่จะต้องมีเกณฑ์พิจารณา
อย่างชัดเจน มิฉะนั้นผลสรุปที่ได้อาจจะไม่น่าเชื่อถือ ฯลฯ
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(2) วิธีการคัดเลือกแบบกาหนดโควต้า(Quota Selection) เป็น การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการ
กาหนดสัดส่วนของจานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มตามคุณลักษณะที่กาหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน แล้ว
เลือกตัวอย่างที่มีลักษณะดังกล่าวให้ครบตามจานวนที่กาหนดให้เท่านั้นเช่นเดียวกับการเลือกแบบบังเอิญ
(3) วิธีการคัดเลือกแบบบังเอิญ(Accidental Selection) เป็นการคัดเลือก กลุ่มตัวอย่างโดย
บังเอิญพบหรือไม่เฉพาะเจาะจง แต่กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเบื้องต้นบางประการที่สอดคล้องกับ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ หรือเลือกบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด หาได้ง่ายที่สุดเป็นตัวอย่างเพื่อให้
ประหยัดเวลา แรงงาน และงบประมาณ ถ้าสามารถเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบอื่นได้ก็ไม่ควรใช้การสุ่ม
แบบนี้เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แท้จริง”
(4) วิธีการคัดเลือกแบบลูกโซ่(Snowball Selection)เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณสมบัติที่ต้องการแล้วโดยใช้การแนะนาของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะที่ใกล้เคียง
กับตนเองสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและเพียงพอจึงจะยุติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
(5) วิธีการคัดเลือกแบบตามสะดวก(Convenience Selection) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่หาหรือพบได้ง่าย อาทิ กลุ่มตัวอย่างจากการตอบแบบสอบถามที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์/
นิตยสาร เป็นต้น
(6)วิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร(Voluntary Selection) เป็นการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากสมาชิกที่อาสาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหน่วยตัวอย่างด้วยความเต็มใจที่มีเหตุผลแตกต่างกัน
อาทิ ต้องการได้รับสิ่งตอบแทน/ความเต็มใจ เป็นต้น
4.
หลักการในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยควรมีการวางแผนที่รัดกุมเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี
ของประชากรในการนามาศึกษาและเป็นไปอย่างประหยัดเพื่อให้การวิจัยมีความเที่ยงตรงและความ
เชื่อมั่น มีหลักการในการปฏิบัติดังนี้
1) การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการวิจัย เพราะจุดมุ่งหมายของการวิจัยจะบ่งชี้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเป็นอะไรและลักษณะเครื่องมือที่จะวัดคืออะไร ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่
สมบูรณ์ครบถ้วน มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะทดสอบสมมุติฐานได้
2) ให้คาจากัดความของประชากรที่จะทาการสุ่มตัวอย่าง คือการกาหนดขอบเขตของ
ประชากรให้ชัดเจนและกาหนดลักษณะของประชากรที่ใช้แทนความหมาย คน สัตว์
สิ่งของว่าเป็นอย่างไร
3) กาหนดข้อมูลและชนิดของข้อมูลที่จะใช้ในการวิจัย ในการสุ่มตัวอย่างว่าจะใช้ข้อมูล
อะไรบ้าง
4) กาหนดระดับความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล โดยให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
5) กาหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นแบบสอบถาม สัมภาษณ์
หรือแบบทดสอบฯลฯ
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6) กาหนดหน่วยของตัวอย่าง การวางแผนเลือกกลุ่มตัวอย่าง
7) ทดลองเครื่องมือก่อนจะนาไปใช้จริง เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือนั้นๆ
8) หน่วยกลุ่มตัวอย่างจะต้องได้รับการสุ่ม/เลือกอย่างมีระเบียบแบบแผนและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน
9) หน่วยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการระบุและกาหนดความหมายได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
10) หน่วยกลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยจะต้องเป็นอิสระซึ่งกันและกัน และหนึ่งหน่วย
ตัวอย่างจะมีโอกาสได้รับการสุ่มเข้าสู่กระบวนการวิจัยเพียงครั้งเดียว
11) หน่วยกลุ่มตัวอย่างใดที่ได้รับการสุ่ม/เลือกแล้วจะไม่สามารถสับเปลี่ยนกับผู้อื่นให้
แทนตนเองได้ และใช้หน่วยกลุ่มตัวอย่างเดียวตลอดงานวิจัยเสร็จสิ้น
12) ใช้เทคนิควิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการได้ข้อมูลในงานวิจัย
อย่างถูกต้อง ครอบคลุมและครบถ้วน
5. การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดชองกลุ่ ม ตัว อย่ าง(Sample Size)การกาหนดขนาดของกลุ่ มตัว อย่ างนั บ เป็ นปั ญ หา
สาคัญสาหรับผู้วิจัยเพราะผู้วิจัยไม่ทราบว่าจะใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเท่าใด มีข้อพิจารณา2ประการ คือ
1) ถ้าขนาดกลุ่มตัวอย่างมากไป จะทาให้สิ้นเปลืองทรัพยากร งบประมาณ และใช้เวลานาน
2) ถ้ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ข นาดเล็ ก ไป การสรุ ป ผลการวิ จั ย เพื่ อ ใช้ อ้ า งอิ ง ก็ อ าจเกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนขึ้นมาก็ได้
การกาหนดขนาดของตัวอย่าง ไม่มีกฎแน่นอนว่าจะมีจานวนเท่าใดที่ถูกต้องคือขนาดของ
ตัวอย่างที่ดีและเหมาะสมนั้ น ขึ้น อยู่กับว่านักวิ จัยต้องการความแม่นยาของตัวอย่าง(Accuracy)ใน
ระดับใดและสามารถจะยอมรับความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(Standard Error)หรือความคลาดเคลื่อน
ตัวอย่าง(Sampling Error)ขนาดไหน เนื่องจากความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและความแม่นยาเป็น
หัวใจของทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างล
ในการวิจัยใด ๆ ที่จะต้องศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนั้น โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษาจะต้องมี
ความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่มีขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่น มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1) สิ่งที่นามาพิจารณาในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้
(1) ขนาดของประชากรที่ศึกษา ว่ามีขอบเขตเพียงใดหรือจานวนเท่าไรที่จะนามาใช้
ในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
(2) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ หรือระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ส่วนที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ถ้าในการสุ่มตัวอย่างยอมรับความคลาดเคลื่อน .05(5% )
แล้วกลุ่มตัวอย่างจะมีระดับความเชื่อมั่นที่ .95(95 %) เป็นต้น
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(3) ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที่ใช้ ในการเลือกใช้สถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลการวิจัย จะมีการน าจ านวนกลุ่ มตัว อย่างมาพิ จารณาตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติแต่ล ะ
ประเภทเพื่อให้เกิดความแม่นยา และความถูกต้องของการใช้สถิติแต่ละประเภทด้วย
(4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน จะทาให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีขนาดที่
แตกต่างกัน ดังนี้
 การใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการส่งคืน
กลับของแบบสอบถามค่อนข้างน้อย ดังนั้นอาจจะต้องมีการส่ง
แบบสอบถามให้มี จานวนมากกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเพื่อให้ได้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับกลับคืนมาตามที่กาหนดไว้
 การสัมภาษณ์/การสังเกต เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้ เวลานานใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละบุคคล ดังนั้นจานวนกลุ่มตัวอย่างจะต้อง
พิจารณาตามความเหมาะสม ที่จะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะตอบปัญหา
การวิจัยได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน
(5) ประเภทของการวิจัยที่แตกต่างกัน มีผลทาให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีขนาด แตกต่าง
กัน อาทิ การวิจัยเชิงปริมาณ จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ แต่ถา้ เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพแล้ว
กลุ่มตัวอย่างไม่จาเป็นต้องมีขนาดใหญ่ก็ได้ เพียงแต่คานึงถึงความเพียงพอของข้อมูล เท่านั้น
(6) งบประมาณที่ใช้ เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างจะมีความสัมพันธ์กับ
งบประมาณที่ใช้ กล่าวคือ ถ้าจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวนมาก ก็จาเป็นต้องใช้งบประมาณที่มากขึ้น
เพราะจะทาให้ผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือมากขึ้นในการใช้สถิติอนุมานวิเคราะห์ข้อมูล
(ต้องใช้วิธีการสุ่มที่ดี และมีประสิทธิภาพ)
2) การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มีวิธีการในการคานวณเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรด้วยวิธีการ ดังนี้
(1) การใช้สูตรคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
 เมื่อทราบจานวนของประชากร (Cochran,1997:76) ใช้สูตร
Nz 2 𝜎𝑥2
𝑛=
𝑁𝐸 2 + 𝑧 2 𝜎𝑥2
โดยที่ n เป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N เป็นขนาดของประชากร
E เป็นความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
𝜎𝑥2 เป็นความแปรปรวนของประชากร
z เป็นค่า จากตาราง ที่ระดับความเชื่อมั่นที่กาหนด
เมื่อ α = .05 หรือมีระดับความเชื่อมั่น 95 % มีค่า . z = 1.96
เมื่อ α = .01 หรือมีระดับความเชื่อมั่น 99 % มีค่า . z = 2.58
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การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กรณีทราบความแปรปรวน และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
ประชากร จะใช้สูตร(Courtney,1991:19-20)
N=

S2
S2x̄

+1

เมื่อ N เป็นจานวนกลุ่มตัวอย่าง
S2เป็นความแปรปรวน
S2Xเป็นความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(2) การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ร้อยละของประชากร
ในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยอาจจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเป็นร้อยละ
ของประชากรที่ต้องการศึกษา ดังนี้
 จานวนประชากรเป็นจานวนหลักร้อย ใช้จานวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25
 จานวนประชากรเป็นจานวนหลักพัน ใช้จานวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10
 จานวนประชากรเป็นจานวนหลักหมื่น ใช้จานวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5
 จานวนประชากรเป็นจานวนหลักแสน ใช้จานวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 1
(3) การกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้กฎแห่งความชัดเจน
การกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้กฎแห่งความชัดเจน(Rule of Tumb)เป็นการกาหนด ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยคานึงถึงขนาดของประชากรในลักษณะของอัตราส่วนที่คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
(Neuman,1991:221)
 ประชากรน้อยกว่า 1,000 คนใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 30
 ประชากรเท่ากับ 10,000 คนใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10
 ประชากรเท่ากับ 150,000 คนใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 1
 ประชากรมากกว่า 10,000,000 คนใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อย
ละ 0.025
6.
องค์ประกอบในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ในการกาหนดขนาดของกลุ่ม ควรพิจารณาจากองค์ประกอบดังแสดงในภาพที่ 6.6 (Gall
,Brog and Gall,1996 : 206-207)
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1) สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่างจะต้องพิจารณาจากสถิติที่นามาใช้
โดยพิจารณาจากข้อกาหนดเบื้องต้น หรือจานวนและลักษณะของตัวแปรที่นามา
วิเคราะห์ถ้ามีจานวนตัวแปรมาก/หลากหลายควรกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่
2) ประเภทของการวิจัย ถ้าเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลองจะมีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่กว่า
กึ่งทดลองและกลุ่มทดลองที่แท้จริงตามล าดับ แต่ถ้าเป็น การวิจัยเชิงคุณ ภาพจะ
ศึก ษาจาก กลุ่ ม ตั ว อย่างที่ มี ข นาดเล็ ก โดยที่ ขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่างขึ้ น กั บ ความ
เพียงพอของข้อมูลที่ใช้ตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างชัดเจน
3) ระดับนั ยส าคัญ ถ้ากาหนดระดับนัยส าคัญ .001,.01 และ.05 จะพบว่าขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจะมีขนาดเรียงลาดับจากขนาดที่มีจานวนมากไปหาขนาดที่มีจานวน
น้อยตามลาดับ
4) ประเภทของสมมุติฐาน ถ้าเป็นการวิจัยที่มีสมมุติฐานแบบสองหางหรือไม่มีทิศทาง
ควรใช้กลุ่มตัวอย่างควรที่มีขนาดใหญ่กว่าการวิจัยที่มีสมมุติฐานแบบหางเดียวหรือมี
ทิศทาง
5) ขนาดของอิทธิพลในกรณีที่มีค่าอิทธิพลเล็กขนาดกลุ่มตัวอย่างจะต้ องมีขนาดใหญ่
แต่ ถ้ามี ขนาดอิ ท ธิพ ลใหญ่ อ าจมี ขนาดตั ว อย่ างไม่ จาเป็ น เพื่ อ เพิ่ มอ านาจในการ
ทดสอบทางสถิติ
6) อานาจการทดสอบทางสถิติ จะขึ้นอยู่กับความเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากร โดยพิจารณาจากความครอบคลุมคุณลักษณะและจานวนที่เหมาะสมและ
เพียงพอ
7) พิจารณาจากทรัพยากรที่สนับสนุนในการวิจัย ได้แก่ งบประมาณ กาลังคนที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
บุญเรียง ขจรศิลป์(2539 :70-72) ได้ระบุว่า ในการวิจัยใด ๆ มีองค์ประกอบที่ใช้พิจารณาใน
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1) ผลการวิจัยที่ได้ต้องการสรุปอ้างอิงสู่ประชากรในระดับใด เพื่อที่จะได้กาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างให้มีความครอบคลุมทุก ๆ คุณลักษณะของประชากร
2) การวิจัยต้องการรายละเอียดของข้อมูลมากหรือน้อยเพียงใด แต่ถ้ากาหนดกลุ่มตัวอย่าง
มาก ๆ แล้วไม่ทาให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายก็ไม่จาเป็นจะต้องกาหนดให้มากเพราะจะสิ้นเปลือง
งบประมาณ แรงงานและเวลา
3) ถ้าการวิจัยมีตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรสอดแทรกหลายตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้ ควร
จะได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มีจานวนมาก ๆ
4) เมื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มย่อย ๆ แล้วจานวนกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มย่อยบางกลุ่มอาจจะ
น้อยเกินไปควรจะเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
5) ถ้าในการวิจัยใด ๆ ประชากรมีลักษณะของตัวแปรที่ต้องการศึกษาที่ห ลากหลาย ควร
จะต้องกาหนดให้กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ เพื่อที่จะได้มีความครอบคลุมในคุณลักษณะเหล่านั้น อย่าง
ครบถ้วน แต่ถ้าประชากรมีความคล้ายคลึงกันให้กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องมีขนาดใหญ่ ก็ได้
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7. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี(Representation) หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะ อย่าง
ครบถ้วน/คล้ายคลึง/สอดคล้องกับลักษณะของประชากรที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างที่ไม่มีอคติและมีจาน
วนมากเพียงพอ(ตามสูตรการคิดคานวณ หรือตารางสาเร็จรูปในการหาจานวนของกลุ่มตัวอย่าง)ที่จะ
สามารถใช้ทดสอบความเชื่อมั่นทางสถิติเพื่อนาไปอ้างอิงสู่ประชากรได้อย่างเที่ยงตรง และน่าเชื่อถือ
และมีผู้วิจัยบางท่านได้ระบุว่า“การวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่ดีที่สุด คือ การวิจัยจากประชากร
นั่นเอง”(Kerlinger,1986 :110-112)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการวิจัยขึ้นอยู่กับระดับความถูกต้องของการวิจัย
และจานวนตัวแปรในการวิจัย กล่าวคือ ถ้าต้องการให้การวิจัยมีความถูกต้องมากและคลาดเคลื่อน
น้ อ ยต้ อ งใช้ กลุ่ มตั ว อย่ างที่ มี ข นาดใหญ่ และถ้าประชากรมีลั ก ษณะที่ ห ลากหลายจะต้ อ งใช้ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประชากรมีลักษณะใกล้เคียงกัน และถ้าการวิจัยมี ตัวแปร
จานวนหลายตัวจะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าการวิจัยที่มีจานวนตัวแปรน้อยกว่า (Kerlinger,1986
:117-119 ; Neuman,1991:221 )
นิภา ศรีไพโรจน์(2531: 71-72) ได้ระบุลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี มีดังนี้
1) มีขนาดที่เหมาะสม/เพียงพอ(Adequacy) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดที่ไม่มากหรือ
น้ อ ยเกิ น ไปสอดคล้ อ งกั บ ขนาดของประชากร และมี ค วามเพี ย งพอที่ จ ะสามารถนาไปทดสอบ
สมมุติฐานแล้วสรุปอ้างอิงผลของกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากรได้
2) มีลักษณะที่สอดคล้องกับ การวิจัย เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สอดคล้องกับลักษณะที่ระบุไว้ในข้อตกลง
เบื้องต้นหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3) มีความเป็นตัวแทนที่ดี (Representativeness) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะที่สาคัญในภาพรวม
คล้ายคลึงกับลักษณะของประชากร
4) ได้มาจากวิธีการสุ่มที่เหมาะสม เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากวิธีการสุ่มที่เหมาะสม/สอดคล้องกับข้อมูล
ที่ต้องการเก็บรวบรวม
8. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง อาจจาแนกได้ 2 ลักษณะดังนี้
1) ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง(Sampling error)ซึ่งอาจเกิดจากกรณีต่อไปนี้
(1)เลือกตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร(Non-representative)
(2)การเลือกตัวอย่างมีความลาเอียง(Biased sample)
(3)ตัวอย่างที่เลือกมาไม่ได้ให้หน่วยของตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกัน(Non-sampling error)
2) ความคลาดเคลื่ อ นที่ ไม่ ได้ เกิด จากการสุ่ ม ตั ว อย่ าง(Non-sampling error)อาจเกิด ได้ จากกรณี
ต่อไปนี้
(1) Converage error คื อ ความคลาดเคลื่ อ นที่ เกิ ด จากการเก็ บ รวบรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ างไม่
ครอบคลุมประชากรทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดจากการเก็บข่อมูลซ้าหน่วยหรือเว้นหน่วยที่ควรจะเก็บหรือ
เก็บข้อมูลทีไม่ใช่ตัวอย่าง
(2) Observational error ความคลาดเคลื่ อนชนิดนี้เกิดจากความผิ ดพลาดของผู้ วิจัยเอง
เช่น ขาดการสังเกตที่รัดกุม การบันทึกไม่ถูกต้อง มีอคติและเครื่องมือที่ใช้ไม่มีความสมบูรณ์เป็นต้น
(3) Processing error ความคลาดเคลื่อนชนิดนี้เกิดได้ 3 กรณีคือ
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 การใช่สถิติวิเคราะห์ผิด(Theoretical errors)
 ข้อมูลความคลาดเคลื่อนซึ่งอาจเกิดจากการคัดลอกหรือเก็บไมครบ(Clearical error)
 ความคลาดเคลื่อนในการคานวณ(Computational error)
ดังนั้น ผลการวิจัยจะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ จาเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ดีพอและ
ขจัดความความคลาดเคลื่อนต่างๆที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดหรือให้หมดไป
ในการวิจัยใด ๆ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนมีความแปรผันโดยผกผัน ซึ่งกัน
และกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะมีความคลาดเคลื่อนสูง แต่ถ้ากลุ่มตัวอย่าง มีขนาดใหญ่ขึ้น
จะทาให้มีความคลาดเคลื่อนลดลงเพราะกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่จะทาให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความเป็นตัวแทนของประชากรมากขึ้น(Gall ,Brog and Gall,1996 ::229)
9. การอ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากร
ในการอ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากร จาแนกเป็น ขั้นตอนดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย
,2543 : 128)
1) การสรุ ป อ้ างอิ งผลการวิจั ย จากกลุ่ ม ตั ว อย่า งไปสู่ ป ระชากรเฉพาะการวิ จัย ที่ ใช้
แนวคิ ด และหลั ก การของการใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อ้ า งอิ ง (Inferential Statistics)ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นจะต้องมีการเลือกใช้สถิติเชิงอ้างอิงที่ถู กต้อง ที่จะทาให้เกิด
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นในการวิจัย
2) การสรุป อ้างอิงจากประชากรเฉพาะการวิจัย ไปสู่ประชากรตามสมมุติฐาน และ
ประชากรทั่วไป จะเกี่ยวข้องกับการกาหนดและนิยามประชากรเฉพาะการวิจัย และ
การสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี และมีขนาดที่เหมาะสม/เพียงพอ
10. ประเด็นที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ในการเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง มีข้อที่ควรพิจารณา ดังนี้
1) ให้ศึกษาลักษณะของประชากรว่ามีความแตกต่างใดที่จะส่งผลต่อตัวแปรตามหรือไม่
ถ้าไม่ มี ให้ เลื อ กใช้ วิธีก ารสุ่ ม อย่ างง่าย หรือ การสุ่ ม อย่ างมีระบบ แต่ ถ้ าพบว่ามี ลั ก ษณะของความ
แตกต่างที่ส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างชัดเจน และสามารถแบ่งประชากรออกเป็นชั้นภูมิที่ในชั้นภูมิ
เดีย วกัน เหมื อนกัน แต่ต่ างชั้ น ภู มิ แตกต่ างกัน ให้ ใช้วิธีการสุ่ ม แบบแบ่ งชั้น ภู มิ (Stratified Random
Sampling) และถ้าประชากรมีลักษณะการรวมกลุ่มย่อย ๆ ซึ่งในกลุ่มมีความแตกต่างกันแต่ ระหว่าง
กลุ่ มมีความคล้ ายคลึ งกัน สามารถที่จะเลือกกลุ่ มตัวอย่างใดมาเป็นตัว แทนในการศึกษาก็จะให้ ผ ล
การศึกษาที่เหมือนกันก็ให้เลือกใช้การสุ่มแบบกลุ่ม(Custer Random Sampling)
2) ในการศึกษาปัญหาการวิจัยที่คล้ายคลึงกัน อาจจะต้องเลือกใช้วิ ธีการสุ่มที่แตกต่าง
กัน โดยที่ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประชากรในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ ก่อนทุกครั้งที่จะเลือกใช้วิธีการสุ่ม เพื่อ
ผลการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ของปัญหาการวิจัยนั้น ๆ
11. เกณฑ์ที่ดีในการสุ่มตัวอย่าง
คิช(Kish,1965 อ้างอิงใน วรรณรัตน์ สุประเสริฐ,2544 : 210) ได้กาหนดเกณฑ์ที่ดีสาหรับ
การสุ่มตัวอย่างไว้ 4 ประการ ดังนี้
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1) บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย กล่าวคือ การสุ่มตัวอย่างจะต้องให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น ๆ เพื่อทาให้ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสามารถนามาวิเคราะห์ใช้ตอบ
ปัญหาตามวัตถุประสงค์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน
2) วัดค่าของตัวแปรได้ กล่าวคือ การสุ่มตัวอย่างจะต้องได้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือระบุค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างเพื่อนาไปใช้
ประกอบการใช้สถิติเชิงอ้างอิงที่จะสรุปผลอ้างอิงไปสู่ประชากรได้
3) น าไปปฏิ บั ติ ได้ กล่ าวคื อ การสุ่ มตั วอย่ างที่ ได้ ก าหนดไว้ แล้ ว สามารถที่ จะนาไปปฏิ บั ติ ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน และมีแนวทางการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสุ่มตัวอย่าง
4) ประหยั ด งบประมาณ กล่ าวคื อ ในการก าหนดการสุ่ ม ตั ว อย่ างจะต้ อ งค านึ งถึ ง การ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะสามารถดาเนินการโดยประหยัดทั้งเวลา แรงงานและงบประมาณ
12. ประโยชน์ของการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแทนประชากร
ในการวิจัยโดยทั่วไปผู้วิจัยมักใช้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาแทนประชากรทั้งนี้เพราะการสุ่ม
ตัวอย่ างให้ ป ระโยชน์ ต่อการวิจัยอย่างมาก ซึ่ง Cochran ได้ชี้ให้ เห็ นถึงประโยชน์ในการเลือกกลุ่ ม
ตัวอย่างไว้ 4 ประการดังนี้
1) ท าให้ ป ระหยั ดค่ าใช้ จ่ าย งบประมาณและแรงงานเพราะการรวบรวมข้ อมู ล จากกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวนน้อยนั้นเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเช่น ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบสอบถาม ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปเก็บข้อมูลและอื่นๆ
2) ทาให้ประหยัดเวลาเพราะใช้เวลารวบรวมได้เร็วกว่าที่จะทากับประชากรทั้งหมดเป็นการ
ประหยัดเวลาทั้งด้านการประมวลข้อมูลและการวิเคราะห์
3) ทาให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราะข้อมูลที่เก็บ
จากประชากรนั้นบางทีไม่สามารถปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นประชากรที่มีจานวนมาก เช่น
อากาศ น้าหรือเป็นเหตุการณ์ที่ปฏิบัติไม่ได้
4) ทาให้ผลการวิจัยมีความเชื่อมั่นเที่ยงตรงและถูกต้องแม่นยามากกว่าทั้งนี้เพราะการวิจัยที่
ทากับ กลุ่มตัวอย่างจานวนน้อย จะทาให้ ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนดีกว่าการเก็บ
ข้อมูลจากประชากรกลุ่มใหญ่และโอกาสผิดพลาดอันเนื่องมาจากเวลาการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้เวลาลดน้อยลงและยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายขึ้นด้วย
5) ได้รับความร่วมมือและให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้ให้ข้อมูล
6) ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง และมีความคลาดเคลื่อนน้อยเนื่องจากมีเวลามากขึ้น
7) สามารถใช้ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
8) สามารถสรุปอ้างอิงข้อมูลสู่ประชากรได้
13. สาเหตุความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง
ในการสุ่มตัวอย่าง จะมีความคลาดเคลื่อนเกิ ดขึ้น เนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้(สิน พันธุ์พินิจ.
2547 : 139)
1) การสุ่มตัวอย่างโดยเน้นความสะดวก และหากลุ่มตัวอย่างได้ง่าย
2) ไม่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับลักษณะของประชากรทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็น
ตัวแทนที่ดี จะมีผลในการสรุปอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากร
3) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
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4) ไม่กาหนดคานิยามของวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวกอย่างชัดเจน
ทาให้มีตัวอย่างที่มีลักษณะอื่นปะปนมาด้วย
5)ขาดความชัดเจน/ความรอบคอบในวิธีการสุ่มตัวอย่างก่อนที่จะสุ่ มตัวอย่าง อาทิ กาหนด
กรอบของประชากร
14. ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง
ในการสุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้(บุญรียง ขจรศิลป์,2539 : 47-48)
1) กาหนดกรอบของประชากร(Sample Fram)อย่างชัดเจนว่าคือใคร และศึกษา
คุณลักษณะของประชากรว่าสอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาหรือไม่
2) กาหนดหน่วยของการสุ่มที่เป็นหน่วยที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการสุ่ม พร้อมจัดทาบัญชี
รายชื่อของหน่วยสุ่มทั้งหมด
3)กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากขนาด ธรรมชาติประชากร ลักษณะของ
เครื่องมือในการวิจัย ระดับของความมีนัยสาคัญ ฯลฯ
4) กาหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับธรรมชาติของประชากร ลักษณะของข้อมูล
และจุดมุ่งหมายในการใช้ข้อมูล
5) วางแผนการสุ่มตัวอย่าง และดาเนินการสุ่มตัวอย่างตามแผนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะนา
มาศึกษาอย่างเหมาะสม
15. ประเด็นที่ควรพิจารณาในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มีความเชื่อมั่นและเกิด
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
(1) ลักษณะของการวิจัย จาแนกได้ดังนี้
 การวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบเจาะลึกที่จะได้ข้อมูลที่ใหม่ ๆ มากกว่าการนาข้อมูลมา
เปรียบเทียบกันในเชิงปริมาณ ประเด็นที่ควรคานึงถึงคือความเป็นตัวแทนของ
ประชากร เพื่อที่จะสามารถนาข้อมูลไปอ้างอิงถึงประชากรได้มากที่สุด
 การวิจัยเชิงสารวจ หรือการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ เป็นการวิจัยที่จาเป็นต้องใช้กลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่ เพื่อให้มีความเป็นตัวแทนและจานวนที่มากเพียงพอที่จะ
สามารถนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันในเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ โดยใช้อย่างน้อยร้อย
ละ 10 ของประชากรหรือกลุ่มละ 30 คน เป็นอย่างต่า (Gay,1996 : 142)
 การวิจัยเชิงทดลองควรใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 30 คนขึ้นไปที่จะทาให้การแจกแจง
สุ่มของค่าเฉลี่ยเข้าใกล้โค้งปกติ(Kerlinger,1986 :119 )หรือถ้าเป็นการทดลองเพียง
2 กลุ่มกลุ่มตัวอย่างไม่ควรน้อยกว่า 15 คนต่อกลุ่ม(Wierma,2000 :296)
(2) คุณลักษณะของประชากร ถ้าประชากรมีความเป็นเอกพันธ์มาก มีความแปรปรวนน้อยจะใช้
กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กก็ได้ แต่ถ้าประชากรมีลักษณะวิวิธพันธ์ มีความแปรปรวนมากจะต้องใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะครอบคลุมทุกลักษณะของประชากร
(3) การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการใช้สถิติบางประเภทได้ระบุจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า
ไว้ แต่ในบางชนิดถ้ามีกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมุติฐาน
ค่อนข้างสูง
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การเลือกพื้นที่วิจัย
การออกแบบวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ มั ก จะไม่ นิ ย มใช้ ค าว่ า “ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง”
เหมือนกับการ วิจัยเชิงปริมาณ แต่มักจะเรียกว่า “พื้นที่ในการศึกษา” หรือ “สนาม (field)” ซึ่งอาจ
เป็นชุมชน หมู่บ้าน องค์กรหรือกลุ่มคนกลุ่ มใดกลุ่มหนึ่งที่ต้องการศึกษา เพื่อให้ตอบปัญหาที่เราได้ตั้ง
เอาไว้ โดยเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (key informant)”
การกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมักใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (criterionbased selection) ซึง่
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ข้อมูลในเรื่องนั้นได้ลึกซึ้งดีที่สุด เช่น ผู้นา ชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรง อย่างไรก็ตามเกณฑ์การเลือกพื้นที่ศึกษา
1) สอดคลองกับชื่อเรื่องวิจัย
2) ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
3) เกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลว่าพื้นที่ทีนักวิจัยกาลังพิจารณานั้นให้ข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่
ขอบเขตการได้มาของพื้นที่วิจัย
การกาหนดกรอบของชุมชนที่จะศึกษาต้องเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองดืทาง
เศรษฐกิจจากข้อมูลทุติยภูมิดังนี้
 มีการรวมตัวกันของชุมชน มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง
 มีการจัดการที่ดี
 ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านรายได้ งบประมาณ
ขั้นตอนการออกแบบเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล
1) ระบุพื่นที่ที่ศึกษา
2) ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเก็บข้อมูล
3) สร้างกรอบกลุ่มเป้าหมาย
4) เลือกวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม (ข้อมูล ประชากร งบประมาณ)
5) หากลุ่มเป้าหมาย
6) การวางแผนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงสอดคล้องกับที่ต้องการ
7) ดาเนินการเก็บข้อมูลจากแผนการเลือกจนได้ข้อมูลที่ต้องการ
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การสร้างเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ การสร้างเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ และการตรวจสอบเครื่องมือ
ธนกฤษ งามมีศรี**
ประเภทของเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย อาจจาแนกได้เป็นสองประเภทได้แก่ เครื่องมือในการดาเนินการวิจัย และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการดาเนินการวิจัยเป็นส่วนที่จาเป็นสาหรับแบบ
การวิจั ยและพัฒ นา และแบบการวิจัยเชิงทดลอง สวนแบบการวิจัยเชิงสารวจนั้นไม่จาเปนตองมี
เครื่องมือในการดาเนิ น การวิจัย โดยทั่ วไปแลวเครื่องมือในการดาเนินการวิจัยถาเปนการวิจัยเชิง
ทดลองจะครอบคลุมอุปกรณต่าง ๆ ที่ใชในการทดลอง เชน ในการทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ประชากรในชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดเปรียบเทียบในแต่ละพื่นที่ของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
เครื่องมือในการดาเนินการวิจัยหรืออุปกรณในการทดลองอาจประกอบดวย แบบสังเกตการณ์ แบบ
บันทึกพฤติกรรมของประชากร กล้องถ่ายรูป เครื่ องบันทึกภาพและเสียง เปนตน ในกรณีที่แบบการ
วิจัยและพัฒนา เครื่องมือในการดาเนนการวิจัยหมายถึงชิ้นงานหรือ สิ่งประดิษฐที่พัฒนาขึ้นและยัง
ครอบคลุมถึงรูปแบบหรือแบบจาลองที่พัฒนาขึ้น สาหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป
นเครื่องมือที่ใชในการวัดตัวแปรต่าง ๆ ในงานวิจัย เนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการศึกษาตัวแปร
ดังนั้นงานวิจัยทุกรูปแบบจึงจาเป็นตองมีเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ซึ่งเครื่องมือเหลานี้
ไดแกแบบทดสอบ แบบวั ด แบบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ แบบสั งเกต แบบบั น ทึ ก ขอมู ล ฯลฯ
งานวิจัยชิ้นหนึ่งอาจใชเครื่องมือ ในการรวบรวมขอมูลชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได ทั้งนี้ขึ้นกับตัวแปร
ที่ศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ข้อมูลการวิจัย
ขอมูลที่รวบรวมไดมีลักษณะดังนี้
1. ขอมูลอาจเปนตัวเลขหรือขอความหรือเปนทั้งสองประเภทรวมกันก็ได
2. ขอมู ล อาจเปนขอมู ล ปฐมภู มิ ห รือ ขอมู ล มื อ หนึ่ งในความหมายที่ ว่ า ยั งไมเคยมี ก ารเก็ บ
รวบรวมขอมูลนี้มากอน ผูวิจัยดาเนนการเก็บรวบรวมเปนครั้งแรก หรืออาจเปนขอมูลทุติยภูมิหรือ ข
อมูลมือสอง ซึ่งหมายถึง ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมโดยผู อื่นมากอนแลว แตผูวิจัยไดนาขอมูลนั้น
มาใชใหมบางครั้งก็เปนการนามาใชใหมในบริบทหรือแนวคิดที่ตางไปจากเดิม
3. ขอมูลอาจไดมาจากการตอบแบบสอบถามหรือผลการสัมภาษณหรือบันทึก การสังเกต หรือ
การทดลอง หรือจากเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ หรือจากหลายวิธีรวมกันก็ได
** อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาเขตศาลายา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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ขอมูลที่รวบรวมนั้นก็คือคาหรือลักษณะของ ตัวแปรที่ทาการศึกษาหรือวิจัย ฉะนั้นตัวแปรแต
ละตัวแปรจึงมีคาหรือลักษณะที่ไมคงที่แปรเปลี่ยนได้นั่นคืออาจมีหลายคาหรือหลายลักษณะ ในการที่
จะรูค่าหรือลักษณะของตัวแปรตองดาเนินการวัดการวัดค่าตัวแปรทาได้หลายวิธี เชนในการทดลองต
าง ๆ อาจใชเทอรโมมิเตอรวัดตัว แปรที่เรียกวาอุณ หภูมิ หรือความรอนแล้ ว บั นทึกไวหรืออาจใช้
นาฬิกาเพื่อวัดตัวแปรชวงเวลา ค่าของหนวยวัดอาจเป็นนาทีหรือวินาทีตามความเหมาะสมแลวบันทึก
ไว้กรณี ที่จะวัดตัวแปรพฤติกรรมอาจตองใชวิธีการสังเกต หรือวัดความคิดเห็นอาจสัมภาษณหรือ
สอบถาม เปนตน
วิธีการวัดตัวแปรมีส วนสาคัญตอความถูกตองหรือนาเชื่อถือ ขณะเดียวกันเครื่องมือ หรืออุป
กรณที่ใช้วัดคาหรือลักษณะตัวแปรก็เป็นสวนสาคัญที่มีผลตอความถูกตอง และการยอมรับคาหรือ
ลักษณะของตวแปรที่วัดได เชนตลับเมตรที่ใชวัดความยาวเปนเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดความ
ยาว แตถาเปนตลับเมตรที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน ความนาเชื่อถือ อาจนอยหรือต่ากวาการ
วัดที่ใชตลับ เมตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานความยาว เปนต้น การรวบรวมขอมูลและเครื่องมือ
ในการรวบรวมขอมูล วิธีการเก็บ รวบรวมขอมูล และเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมขอมูล มีค วาม
สัมพันธกัน กลาวคือ เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมข้อมูลตองสอดคลองกับวิธีก ารเก็บรวบรวมขอมูล
เชน ถาวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการสัมภาษณผู มาใชบริการรานคาของวิทยาลัย ซึ่งเปนการ
เก็บรวบรวมขอมลได้จากผูใหขอมูลที่อาน-เขียนได และอ่าน–เขียนไมได เครื่องมือที่เหมาะสมจึงเปน
แบบสัม ภาษณ์ค วามพึง พอใจการบริก ารของรานคาของวิท ยาลัย หากใช้แ บบทดสอบอาจไม่
เหมาะสมกับลักษณะตัวแปรที่ประสงคจะวัด หรือถาใชแบบสอบถามก็อาจประสบขอจากัดในเรื่อง
ของการ อาน-เขีย น แม้ว่าจะสามารถวัด ตัว แปรในลัก ษณะเดีย วกัน กับ แบบสัม ภาษณ์ก็ต าม
(คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสานักวิจัยและพัฒ นาอาชีวศึก ษา สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา 2547 : 17-19) วิธีการเหลานี้ส ามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
พิจารณา เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในลักษณะโครงการ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีความสาคัญยิ่งตอความถูกตอง นาเชื่อถือ
และการยอมรั บ ขอมู ล หรื อคาของตั ว แปรทวี่ ัด เครื่อ งมือ ที่ ด อยคุ ณ ภาพอาจท าใหคาที่ วัด ได นั้ น
คลาดเคลื่ อ นหรื อ ผิ ด จากความจริ ง เมื่ อ น าไปวิ เคราะหหรื อ แปลความหมายอาจผิ ด พลาดหรื อ
ผลการวิจั ย ไมนาเชื่อถือ เครื่องมือที่ ใชในการรวบรวมขอมูล อาจจาแนกไดเป็น 2 ประเภท ไดแก
เครื่ อ งมื อที่ ส รางไวแล้ ว อาจเปนเครื่องมื อมาตรฐานหรือไมก็ได ผู้ วิจัยเลื อ กใช้ใหเหมาะสม และ
เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางหรือพัฒนาขึ้น เพื่อใชในการวิจัยกิจกรรมวิชาโครงการหรือหาประสิทธิภาพ สิ่ง
ประดิษ ฐในกรณี ที่ มีเครื่องมื อมาตรฐานหรือ เครื่องมือ ที่ส รางไวแลวก็พิ จารณาเลื อกเครื่องมื อที่ มี
คุณภาพ
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คุณภาพของเครื่องมือขึ้นอยู กับลักษณะสาคัญที่ตองพิจารณาไดแก ความเที่ยงตรง (Validity)
ความเชื่อมั่น(Reliability) ความเปนปรนัย(Objectivity) อานาจจาแนก (Discrimination)ปฏิบัติจริง
ได (Practical) ยุติธรรม (Fairness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) อยางไรก็ตามไมไดหมายความวา
เครื่องมือทุกชนิดหรือทุกชิ้นตองตรวจสอบคุณภาพทุกประเด็น ลักษณะหรือคณสมบัติบางประการ
อาจไม่ตรวจสอบก็ไดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทของ เครื่องมือ หรือแลวแตความจาเปํน
1. ความเที่ยงตรง (Validity) บางแหงเรียกวาความตรง เปนลักษณะที่บ งชี้วา เครื่องมือนี้
สามารถวัดในสิ่งที่ประสงคจะวัดคือ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวัดค่าตัวแปรไดตรงตามวัตถุประ
สงคของการวิจัย เชน ตาชั่งหรือเครื่องชั่ง ซึ่งใชเก็บขอมูลหรือวัดคาตัวแปรน้าหนัก ควรจะถือวามี
ความเที่ยงตรง แตถานาเอาตลับเมตรมาตรฐานมาวัดคาตัวแปรน้าหนักก็ไมควรมี ความเที่ยงตรง คือ
ไมไดวัดน้าหนักตามวัตถุประสงคถาตองการทราบพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร พรอมปรุงผูวิจัยสรา
งแบบสังเกตพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพรอมปรุงเพื่อนามาใชในการรวบรวมขอมูล ควรจัดได้ว
าเป็นเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง เปนตน
ในการเก็ บ รวบรวมขอมู ล นั้ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใชตองมี ค วามเที่ ย งตรง ความเที่ ย งตรงมี ห ลาย
ประเภทไดแก ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเที่ยงตรงตามโครงสราง ความเที่ยงตรงตามสภาพและ
ความเที่ยงตรงตามพยากรณ เครื่องมือทื่ใชในการรวบรวมขอมูลควรตรวจสอบความเที่ยงตรง แตไม
จาเป็นต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงครบทุกประเภท
2. ความเชื่อมั่น (Reliability) อาจเรียกวาความเที่ยงเปนการแสดงถึงความคงที่แนนอนใน
การวัด เมื่อวัดสิ่งเดียวกันคาของการวัดแตละครั้งควรคงที่สม่าเสมอ เครื่องมือที่ดีตองวัดในสิ่งหนึ่ง สิ่ง
ใดแลวไดผลคงที่คงเสนคงวา จึงเชื่อมั่นในคาที่ได เครื่องชั่งน้าหนักที่มีความเชื่อมั่นสูงเมื่อชั่ง ของสิ่ง
หนึ่งกี่ครั้งก็ตามคา(น้าหนัก)ที่ไดยอมไม่แตกตางกัน การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือทาได้หลาย
วิธี เช่น วิธีการทดสอบฃ้า (ใชเครื่องมือ ชุดเดียววัดคาซ้าหลาย ๆ ครั้ง) วิธีการทดสอบคู ขนาน วิธี
ทดสอบแบบแบงครึ่งเครื่องมือและวิธีการ หาความสัมพันธ์ภายใน เป็นต้น
3. ความเปนปรนัย (Objectivity) บางครั้งเรียกวาความชัดเจน หมายความวาขอคาถามตาง
ๆ ตองชัดเจนวัดประเด็ นเดียวไมมีความลาเอียงถาเปนแบบสอบถามเมื่ออานคาถามแลวตอง เขาใจ
ตรงกับสิ่งที่ตองการจะวัดเชนถาใช้เครื่องมือวัดความชอบโดยใชแบบสอบถามปลายเปดเป็นความเรียง
การตรวจเพื่อใหค่าความชอบจะมีความเปนปรนัยต่ากวาการใชแบบสอบถามที่ กาหนดคาให้ตอบ
หรือแบบมาตราสวนประมาณค่า แบบสอบถามแบบใหตอบเป็นความเรียงจะใหขอมูลที่มีความเปนอัต
นัยสูงความเปนปรนัยของเครื่องมือพิจารณาจาก
3.1. คาถามตองเปนคาถามที่ชัดเจน รัดกุม ไมกากวม เปนภาษาที่ผูตอบหรือผูใหขอมูล
เขาใจได้ตรงกันทุกคน เหมาะกับระดับความรู้ภาษาและวัย
3.2 การตรวจใหคะแนนหรือให้ ค่าตัว แปรตองเปนระบบมี เกณฑที่ ชัดเจนไมวาใครก็
ตามมาตรวจหรือวัดตัวแปรย่อมไดผลคือคาของตัวแปรที่ไมแตกตางกัน
107

108

3.3 การแปรความหมายของคาตัวแปรตองเป็นระบบที่แน่นอนเปนทิศทางเดียวผู้ใดจะรู
แปลความหมายของคาตัวแปรที่วัดได้ ยอมใหผลการแปลไมแตกตางกัน
4. อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึ งความสามารถของเครื่อ งมื อ ที่ จ ะชี้ ใหเห็ น ถึ ง
ความแตกตางหรื อ ความเหมื อ นกั น ของสิ่ งที่ ต องการวั ด ในลั ก ษณะที่ เป็ น ไปตามสภาพจริง เช่ น
เครื่องมือที่ใชวัดความชอบ หรือเครื่องมือที่เปนขอสอบวัดความรูต้องเปน เครื่องมือที่มีอานาจ จาแนก
ที่เหมาะสม สามารถแยกคนที่ชอบและคนที่ไมชอบออกจากกันเป็นคนละกลุ มได สวนขอสอบก็ตอง
แยกคนที่ตอบถูกหรือไดคะแนนมากเปนคนเก่ง สวนคนที่ตอบผิดหรือได้คะแนนน้อย เปนคนไมเกง เป
นตน แบบทดสอบหรือขอสอบควรตรวจสอบอานาจจาแนกแตเครื่องมืออีกหลายประเภทที่ไมประ
สงคจะจาแนก ก็ไมจาเปนตองหาคาอานาจจาแนกหรือทดสอบอานาจจาแนกของ เครื่องมือ การหาค
าอานาจจาแนกอาจดาเนินการไดหลายวิธีไดแก่ การพิจารณาจากสัด สวนการทดสอบการแจกแจง
แบบ t เปนตน
5. ปฏิบัติไดจริง (Practical) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ดี ควรใชไดอยาง สะดวก
ไมยุงยาก เหมาะกับงานวิจยตามสภาพมีความคลองตัวและสามารถปรับใหเขากับ สถานการณตาง ๆ
ไดเครื่องมือบางประเภทมีความเที่ยงตรงสูงแตมีความคลองตัวนอย นาไปใชใน สภาพจริงไมไดก็ตอง
ถือวาไมสามารถปฏิบัติไดจริง การนาไปใชเกบรวบรวมขอมูลไดตามสภาพ จริงนั้น ควรพิจารณาจาก
วัตถุประสงคของการวิจัย คือ สามารถเก็บรวบรวมขอมูลในระดับที่ สามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การวิจัย
6. ยุ ติ ธ รรม (Fairness) เครื่ อ งมื อ ที่ ดี ย อมต้ อ งให้ โอกาสทุ ก หน่ ว ยที่ ให้ ข้ อ มู ล เทาเที ย มกั น
โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใชกับคน ถาวัดตัวแปรไดอยางยุติธรรม คาของตัวแปรควรเปนอิสระจาก ศาสนา
หรือชนชั้นทางสังคม เปนตน
7. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเปนเครื่องมือที่วัดคาตวแปรได ตาม
วัตถุประสงคประหยัดแรงงาน เวลาและคาใชจาย ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือไมไดหมาย
ความวาจะตองตรวจสอบในทุกประเด็น หลาย ๆ ประเด็นไมได้มีผลโดยตรงตอความถูกตองในการ
วัดคาตัวแปรในการวิจัย แนวทาง พิจารณาอยางงาย คือ อยางนอยที่สุดควรตรวจสอบวาเครื่องมือนั้น
สามารถวัดตัวแปรไดอยางถูกตอง เพียงพอที่จะทาใหผลการวิจัยเปนที่ยอมรับและใชประโยชนได การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีทั้งที่สรางหรือพัฒนา
ไวแลวและตองสรางขึ้นใหม การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่มีอยูแลวนั้น ถาเปนเครื่องมือมาตรฐาน
อาจพิจารณาไดจาก คุณสมบัติตาง ๆ ที่รายงานหรือระบุไว เชนความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรงเอกสาร
รับรอง เปนต้น เครื่องมือมาตรฐานเชน ตลับเมตรที่ใช้วัดความยาวที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ยอมมี
ความ เที่ยงตรงและความเชื่อมั่นที่ยอมรับได เครื่องมือวัดเจตคติหรือทัศนคติที่เปนเครื่องมือมาตรฐาน
หากเลือกใชถูกตองตามเงื่อนไขที่ระบุ คาตอบที่ไดยอมนาเชื่อถือและแปรความหมายได ถาเครื่องมือ
นั้นเปนเครื่องมือมาตรฐานสาหรับวัดความพร้อมในการเรียนรู ของบุคคลวัยผูใหญไมได หมายความว
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าจะเปนเครื่ อ งมื อที่ เหมาะสม เมื่ อ น าเครื่อ งมื อ ดั งกลาวมาใชกั บ เด็ ก ฉะนั้ น เครื่อ งมื อ ส าเร็จ หรื อ
เครื่องมือมาตรฐาน เมื่อจะนามาใชควรตรวจสอบดูวาที่ประสงคจะใช้น้นเปนไปตาม ขอกาหนดตาง ๆ
หรือไม ถาเปนไปตามเงื่อนไขตาง ๆ และตรงตามวัตถุประสงคก็อาจยอมรับและ เชื่อถือผลจากการวัด
ได แตถาไม่เป็ น ไปตามเงื่อนไขของเครื่องมือหรือไมมั่นใจในคุณ ภาพของเครื่องมือควรดาเนินการ
ตรวจสอบโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของความเที่ยงตรง
การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อบรรยายลักษณะ ทานายความสัมพันธ์ หรืออธิ บายความสัมพันธ์เชิงเหตุ -ผล ของปรากฏการณ์ ที่
ทาการศึกษา มีทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดเป็นแนวทางในการดาเนินงานอย่างชัดแจ้งมีการกาหนดมิติของ
ปรากฏการณ์ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษาอย่างเป็นระบบอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การ
วัดผลและการวิเคราะห์เชิงสถิติเป็นเครื่องมือเพื่อนาไปสู่ความแม่นยาของผลการวิจัย เน้นการใช้ตัวเลข
เป็ นหลักฐานสนับสนุนข้อค้นพบและข้อสรุปต่างๆ การดาเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ มีรากฐานมาจาก
ความเชื่อในแนวคิดที่ว่า การแสวงหาความรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกตได้ การสัมผัสได้
การควบคุมองค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากการศึกษา การแปลงคุณสมบัติของสิ่งที่ทาการศึกษา
ออกมาเป็นตัวเลขอย่างเป็นระบบ และเป็นปรนัย เพื่อนาไปคานวณหาความแม่นยาในการตอบคาถาม
นั้น ทาให้ได้ความรู้ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือ ปลอดจากอคติและค่านิยมของสังคม
ลักษณะสาคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ คือ การกาหนดหัวข้อปัญหา การสร้างสมมติฐาน การ
ใช้เหตุผลเชิงอนุมานเพื่อนาไปสู่นัยเชิงปฏิบัติของสมมติฐานที่ตั้งไว้ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การยืนยันหรือการไม่ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ การตั้งปัญหาในการวิจัยเชิงปริมาณ จะมีทฤษฎีเป็น
แนวทางในการดาเนินงานอย่างแจ่มชัด ตัวอย่างเช่น ในสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาก็มี
ทฤษฎี ก ารทดสอบแบบคลาสสิ ค (The Classical Test Theory) ทฤษฎี คุ ณ ลั ก ษณะแฝง (The
Latent Trait Theory) หรือทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (The Item Response Theory) เป็นต้น
ในกรณีที่แนวคิดของการดาเนินงานยังไม่ถึง ขั้นที่เป็นทฤษฎี ผู้วิจัยก็จะมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับของ
ปรากฏการณ์อย่างแน่ชัด รวมทั้งให้นิยามเชิงปฏิบัติที่จะนาไปสู่การวัดผล และการรวบรวมข้อมูล
การกาหนดปรากฏการณ์ หรือตัว แปรที่ทาการศึกษา นักวิจัยเชิงปริมาณต้องการศึกษาใน
รายละเอียด และค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตั วแปรเหล่านั้นอย่างลึกซึ้ง ในภาคตัดขวางของช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง จึงมีการกาหนดจานวนมิติของปรากฏการณ์ หรือตัวแปรที่ทาการศึกษาเป็นจานวนจากัด
รวมทั้งมีการควบคุมตัวแปรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไว้ด้วย โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นที่กาหนดว่า องค์ประกอบ
อื่น ๆ ที่ น อกเหนื อจากการศึก ษาวิจัย นั้ น เท่ าเที ย มกั น (ceteris paribus) ซึ่ งในสถานการณ์ เช่ น นี้
บริบทของการดาเนินงานจะจากัดแวดวง และมุ่งความสนใจเฉพาะปรากฏการณ์ หรือตัวแปรที่ได้
กาหนดไว้ในสมมติฐานการวิจัย เพื่อที่นักวิจัยจะได้บ่งชี้และกาหนดความสัมพันธ์นั้นได้อย่างชัดเจน
และแม่นยา นอกเหนือจากข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมตัวแปรแล้ว ก็ยังมีข้อตกลงเบื้องต้น ที่
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นั ก วิจั ย เชิ งปริ ม าณต้ อ งตระหนั ก เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของตั ว แปรที่ ท าการศึ ก ษาอี ก ด้ ว ย นั่ น คื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ทาการวิจัยจะต้องเป็นไปในเชิงเส้นตรง และแบบจาลองของการวัด
ปริมาณจะต้องเป็นแบบจาลองเชิงบวก (additive model) ซึ่งก็หมายความว่าปริมาณของตัวแปรต้น
ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามในลักษณะที่นามาบวกกันได้ในเชิงคณิตศาสตร์
นักวิจัยเชิงปริมาณจะให้ความสาคัญต่อปัจจัย 3 ประการ คือ
1. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ
3. การเลือกรูปแบบการวิจัยที่สมเหตุสมผลกับกระบวนการทดลอง
การเลือกกลุ่ มตัวอย่างนั้น ก็จะอาศัยทฤษฎีการเลื อกกลุ่มตัวอย่าง (sampling theory) เป็น
แนวทางในการคัดเลือกเพื่อให้เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีความคลาดเคลื่อนในการเลือก
ตัวอย่าง (sampling error) น้อยที่สุด เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลนั้นงานวิจัยที่ต้องดาเนินการกับคน
หมู่ม ากเช่น นี้ จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย แบบทดสอบ แบบสอบถาม หรือ แบบวัด บุ ค ลิ ก ภาพ ช่ ว ยในการ
รวบรวมข้ อ มู ล ดั ง นั้ น คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ในแง่ข องค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเชื่ อ มั่ น (reliability
coefficient) และความถูกต้องในการวัดจะทาให้นักวิจัยในเชิงปริมาณได้ทราบถึงความคลาดเคลื่อน
ในการวัดผล (error of measurement) และทาให้ทราบว่าเครื่องมือเหล่านั้นได้วัดในมิติที่ต้องการ
ศึกษาอย่างถูกต้องหรือไม่?
รูปแบบการวิจัย (research design) ซึ่งนักวิจัยคัดเลือกมาเพื่อใช้ควบคุมความแปรปรวนของ
ตัวแปร ในอันที่จะบ่งชี้ว่าตัวแปรต้นมีผลกระทบต่อตัวแปรตามอย่างแท้จริงหรือไม่ ในกระบวนการ
ทดลองก็เป็ นปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักวิจัยเชิงปริมาณในการให้คาตอบเกี่ยวกับความเที่ยงตรงตาม
สภาพภายใน (internal validity) ของการวิจัย และความเกี่ ยวเนื่ องของปั จจั ยทั้ ง 3 ประการใน
กระบวนการทดลอง ก็จะส่ งผลกระทบต่อความเที่ยงตรงตามสภาพภายนอก (external validity)
ของการวิจัย ซึ่งสาหรับงานวิจัยเชิงปริมาณแล้ว สิ่งนี้ก็หมายความว่า ผลที่ได้จากการทดลองนั้นๆ เป็น
จริงเมื่อมีการดาเนินงานทดลองเช่นเดียวกันกับบุคคลอื่นๆ ซึ่งมาจากกลุ่มประชากรเดียวกัน
การวิเคราะห์ ข้อมู ล ของงานวิจัยเชิงปริมาณนั้ น ก็มีทั้ งการใช้ส ถิติเชิงบรรยาย เพื่อ อธิบ าย
ลักษณะของปรากฏการณ์ เช่น ค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ฯลฯ และการใช้สถิติเชิงอ้างอิง
เช่น การวิเคราะห์ สหสั มพัน ธ์ การวิเคราะห์ การถดถอย การวิเคราะห์ ความแปรปรวน ฯลฯ เพื่ อ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (parameter) เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจสรุปอ้างอิงผลของการศึกษาไปยัง
ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
การประมาณค่า อาศัยกฏของความน่าจะเป็น (The laws of probability) เป็นพื้นฐานในการ
คานวณ รวมทั้งมีระดับนัยสาคัญ (the significant level) ซึ่งจะบอกให้ทราบว่าผลที่ได้จากการศึกษา
นั้นๆ จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญกี่ครั้งใน 100 ครั้ง เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงทาให้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
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ลักษณะดังกล่าว มิใช่ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์หรือความรู้ที่สมบูรณ์ แต่จะใช้โอกาสของความน่าจะเป็น
และความคลาดเคลื่อนเข้ามาร่วมอธิบายความหมายของผลการวิเคราะห์นั้นๆด้วย
การดาเนินงานวิจัยเชิงปริมาณนั้น มิได้มีเป้าหมายเพื่อแสวงหาความรู้ที่สมบูรณ์ แต่มุ่งหวังที่จะ
แสวงหาทฤษฎีซึ่งสามารถอธิบาย และทานายปรากฏการณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ทฤษฎีที่มีความชัดแจ้ง
สามารถทดสอบได้ และทฤษฎีที่ยั่วยุ ให้นักวิจัยแสวงหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปภายหน้า ผลที่ได้จาก
งานวิจัยประเภทนี้แม้ว่าจะแสดงให้ประจักษ์ในลักษณะที่เป็นภาพนิ่ง ในภาคตัดขวางของเวลาก็ตาม
แต่ประโยชน์ที่สาคัญก็คือ ความแม่นยาของผลการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งสิ่งนี้ยังคงมีความ
จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งสาหรับนักการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างเครื่องมือเพื่อวัดสมรรถภาพ
ของบุคคลและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อยังประโยชน์แก่ผู้เรียนในแต่ละระดับ
ประโยชน์ของการวิจัยเชิงปริมาณในวงการศึกษา ทาให้นักการศึกษาทราบสภาพความเป็นไป
และปั ญหาในการจั ดการศึกษาระดับ มหภาค และได้ใช้ข้อเท็จจริงที่ได้จากการวิจัยประเภทนี้เป็น
พื้นฐานในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ท าให้ นั ก การศึ ก ษาเข้ าใจปรากฏการณ์ ที่ เกิด ขึ้ น ในวงการ และเข้าใจ
พฤติกรรมของบุคคลโดยเฉพาะนักเรี ยนดีขึ้น งานวิจัยประเภทนี้สามารถตอบคาถามที่เรามักจะถาม
กันเสมอๆ ว่า "ทาไมถึงเป็นอย่างนั้น ?" ได้อย่างชัดเจน ลักษณะการดาเนินงานเพื่อตอบคาถามข้างต้น
ก็ มี ทั้ ง การศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บ (comparative study) เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ มี
คุณลักษณะประจาตัวแตกต่างกัน ทาให้นักการศึกษาทราบความสัมพันธ์เชิง เหตุ -ผล ระหว่างสิ่งเร้า
และพฤติกรรมตอบสนองของนักเรียน ซึ่งสิ่งนี้ก็ยังประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการ
ปรับตัวของบุคคล การวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาหลักสูตร หรือเพื่อพัฒนาสื่อการสอนก็ได้ช่วยให้ผู้ที่
เป็นครูได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ในส่วนของการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดผลด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและ
ทักษะพิสัยนั้นก็นับว่าได้ช่วยบุคลากรในวงการศึกษา ให้สามารถจาแนกบุคคลได้สอดคล้องตามเกณฑ์
ทีต่ ้องการได้อย่างเป็นระบบ และมีขอบเขตของความแม่นยาเป็นพื้นฐานช่วยในการตัดสินใจ
การสรางเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จะใชวิธีเก็บขอมูลโดยวิธีการสังเกตการณแบบมีสวนรวมอยางใกล
ชิด (participant observation) หมายถึง
1. เปนการคนหาภาพรวมกลุมที่ถูกวิจัย (holistic person)
2. เปนการเขาไปมีสวนรวมกับวิถีชีวิตของผูถูกวิจัย เพื่อจะไดรับทราบขอเท็จจริงโดยตรง
3. เปนการคนหารายละเอียดขอมูลใหไดมากและนาเชื่อถือที่สุด
4. เปนการสังเกตดวยผูวิจัยโดยตรง (observation directly) เพื่อใหมีโอกาสรับรูขอเท็จจริง
โดยตรงดังนั้นความเที่ยงตรงและความเชื่อถือของการวิจัยเชิงคุณภาพขึ้นอยูกับ
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4.1 ความสัมพันธระหวางนักวิจัยและผูถูกวิจัยมีมาก-นอยเพียงใด และมีความไววางใจกัน เพียงใด
4.2 ความสัมพันธนี้ มีความตอเนื่องยาวนานเพียงใด
4.3 ความเขาใจความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด
 สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม
 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
 ระบบสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ (Ecosystem)
ผูวิจัยตองศึกษาเก็บขอมูลแบบมีสวนรวมอยางใกลชิด มี 4 ระดับ 1. แบบมีสวนรวมอยางสม
บูรณ (Complete participant) นักวิจัยจะเขารวมกิจกรรมตาม วิถีของชุมชนโดยตรง ฝงตัวเองอยูใน
ชุมชน โดยไมแจงวัตถุประสงคของการวิจัยศิลป โปรแกรมวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา บัณฑิต
วิท ยาลั ย และคณะมนุ ษ ยศาสตรและสั งคมศาสตร มหาวิทยาลยราชภั ฏ บุ รีรัม ย หลั กการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ การสรางเครื่องมือเก็บ ขอมูลและ การวิเคราะหขอมูล การวิจัยเชิงคุณ ภาพ รศ.ดร.จุมพล
วิเชี ย รศิ ล ป 2. แบบเปนผู สั งเกตการณอยางสมบู รณ (Complete Observer) ผู วิ จั ย เพี ย งเขาไป
สังเกตการณในชุมชน โดยไมแจงวัตถุป ระสงคของการวิจัย 3. แบบมีส วนรวมเปนผู สังเกตการณ
(participant as observer) นักวิจัยจะเขาไป สังเกตการณ โดยแจงวัตถุประสงคในการวิจัยใหชุมชน
ทราบลวงหนา (เปนแบบที่ นิ ย มกั น มากที่ สุ ด ) 4. แบบผู สั ง เกตการณมี ส วนรวม (Observer as
participant) นักวิจัยเขาไปสังเกตการณ ระยะสั้น เพื่อการสัมภาษณการใชแบบสอบถามและชุมชน
รับทราบวัตถุประสงคของการวิจัยดวย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. การวิจั ย แบบผู ถูก วิจั ย ไมมี ส วนรวม (Non-participatory research) จะใชเทคนิ ค การ
เก็บขอมูล หลากหลาย อาทิ
1.1 การสังเกตการณโดยตรง ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยตรง แตมิไดเขารวมกิจกรรมชุมชน
ไมทราบวัตถุประสงคโดยบันทึกเปนภาพถาย, VDO, TAPE…
1.2 การมีสวนรวม ผูวิจัยเขาไปรวมกิจกรรมในชุมชนเฉพาะที่เกี่ยวกับงานวิจัย
1.3 การสั มภาษณ อาจสั มภาษณธรรมดาหรือการสั มภาษณอยางลึ ก (In depth
interview) หรือการสัมภาษณแบบมีกาหนดเนื้อหา (interview guide)
1.4 แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ (interview schedule) ใชความคุนเคยคนหาขอมูล
จะไดขอมูลที่นาเชื่อถือ
1.5 การคนหาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ
1.6 การจดบันทึกสนาม (field notes)
2. การวิจัยที่ผูถูกวิจัยมีสวนรวม การวิจัยที่ผูวิจัยเขาไปสังเกตการณและเขารวมกิจกรรมการ
เก็บขอมูล อาจจะจดบันทึก , บันทึกภาพ, VDO, การสัมภาษณ การใชแบบประเมินและการใชแบบ
สารวจเปนแบบสอบถาม การเก็บ ขอมูลควรใชวิธีผสมผสานแบบบูรณาการ (integration) ตามสภาพ
ที่เหมาะสม การวิจัย การติดตามผลการดาเนินการตามแผนหรือโครงการตาง ๆ จาเปนตองสราง
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เครื่องมือประเมิน เพื่อวัดหรือตรวจสอบประสิทธิผลและประสิ ทธิภ าพของโครงการหรือแผนงาน
เรียกวา แบบมาตรวัดขั้นบันไดมาตรฐาน (Sequential Standard Scale : 3 S)
3. การสรางเครื่องมือประเมินแบบมาตรวัด 3S ที่มีมาตรฐานจะชวยใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ
ใช สะดวกและวิเคราะหขอมูลงายและชัดเจนตรงประเด็น วิธีการสรางแบบประเมินผลโครงการแบบ
มาตรวัดขั้นบันไดมาตรฐาน (Sequential Standard Scale: 3 S)
3.1 ตองวิเคราะหจุดมุ งหมาย / เปาหมายของโครงการ แตกประเด็นใหเปนเหตุ
ปจจัย/องคประกอบหลัก (factors)
3.2 พิจารณาปจจัย(องคประกอบ)แบงประเด็นยอยเปนตังบงชี้ (Index/ indicator)
3.3 พิจ ารณาเกณฑตัดสิน (Criteria) ระดับคุณลั กษณะ/คุณภาพ/ประสิทธิภ าพ/
ประสิทธิผล เกณฑตัดสินการประเมินนี้อาจจะมี 3 , 5 , 7 , 10 ระดับตามความเหมาะสม และควร
กาหนดความ เขมขน เปนระดับ (grade) / ขั้น (step) จากระดับงาย (ดอย) ไปหาระดับยาก (เดน)
คลายดุจ ขั้นบันได หลักการสรางเกณฑตัดสินการประเมิน จะสรางโดยนานิยามหรือคาจากัดความ/
ความหมายของตัวบงชี้ มาจัดลาดับพฤติกรรมที่ควรจะมีตามเกณฑขั้นต่าที่สุด เรียงลาดับจากนอย
ที่สุดไปหามากที่สุดเรียงลาดับไปจากระดับ (grade) / ขั้นที่ไดเลือกไวคืออาจจะ 3 , 5 , 7, 10 ระดับ
ซึ่ง เรียกวา เกณฑตัดสิน (ผลการปฏิบัติ) รายตัวบงชี้ แตโดยทั่วไปเกณฑตัดสินมักใช 5 ระดับ และ
พฤติกรรมที่กาหนดนี้ทั้งหมด จะตองเปนพฤติกรรมที่สามารถตรวจวัดได หรือสามารถสังเกตเห็น ได
ในสภาพปกติคือตองเปนพฤติกรรมเชิงประจักษเทานั้น ตัวอยางที่ 1 ความเขมแข็งของชุมชน อาจ
กาหนดเปนองคประกอบไดดังนี้ องคประกอบที่ 1 ทุนสังคม ประกอบดวยมี 4 ดังนี้ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1
ความสามัคคี ตัวบงชี้ที่ 2 ความใฝรูใฝเรียน ตั วบงชี้ที่ 3 วัฒ นธรรมประเพณี อันดีงาม ตัวบงชี้ที่ 4
ความสัมพันธเครือญาติ การสรางเครื่องมือเก็บขอมูลและ การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
องคประกอบที่ 2 ผูนาชุมชน ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1 ภาวะผูนาชุมชน ตัวบงชี้ที่ 2
ระบบการสรรหาผู น าชุ ม ชน ตั ว บงชี้ ที่ 3 บทบาทของผู นาชุ มชน ฯลฯ ตัว อยางที่ 2 การอนุ รักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม อาจกาหนดเปนองคประกอบดังนี้ องคประกอบที่ 1 คานิยมและแนวคิดการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1 ความตระหนักในการอนุ
รั ก ษพลั งงาน และสิ่ งแวดลอม ตั ว บงชี้ ที่ 2 นโยบายและแผนการใชพลั งงาน องคประกอบที่ 2
พฤติกรรมการใชพลังงานและจัดการสิ่งแวดลอมประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1 การใชอย
างประหยัด และคุมคา ตัวบงชี้ที่ 2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตัวบงชี้ที่ 3 การมีสวนรวมของชุมชนใน
การควบคุมพฤติกรรมการใช พลังงาน ฯลฯตัวอยางที่ 3 คุณภาพชีวิต อาจกาหนดเปนองคประกอบ
ดังนี้ องคประกอบที่ 1 สุขภาพของเกษตรกร ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1 การเจ็บปวย
ของเกษตรกร ตัวบงชี้ที่ 2 การมีอายุยืนยาว ตัวบงชี้ที่ 3 การมีสุขภาพจิตดี องคประกอบที่ 2 ปจจัย
พื้นฐานในการดารงชีวิต ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1 อาหารและยา ตัวบงชี้ที่ 2 เครื่อง
นุงหม การสรางเครื่องมือเก็บขอมูลและ การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวบงชี้ที่ 3 ที่อยู
อาศัย ตัวบงชี้ที่ 4 สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ฯลฯ
เกณฑการตัดสิ น ใหคิดเปนคาคะแนนตามระดับที่ใช หากใชเกณฑตัดสิ น “5” ระดับ แตละ
ระดั บจะมี คาคะแนนจากระดับดอยที่ สุ ดคือ “1” คะแนนไปถึงคาระดับเดน/ดี ที่สุ ด/มีประสิ ทธิภาพ
สูงสุดคือ “5” คะแนน และความหมายของคาระดับคะแนนมี ความหมายดังนี้ ระดับคะแนน 1 หมายถึง
ระดับประสิทธิภาพ คุณลักษณะเชิงคุณภาพที่ต องปรับปรุง อยางยิ่ง 2 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ
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คุณลักษณะเชิงคุณภาพที่ตองปรับปรุง 3 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ คุณลักษณะเชิงคุณภาพที่พอ
ยอมรับได 4 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ คุณลักษณะเชิงคุณภาพที่ดี 5 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ
คุณลักษณะเชิงคุณภาพที่ดีเยี่ยม
แนวการวิเคราะหเกณฑตัดสินการประเมิน
1. คาระดั บ คะแนน “3” เปนระดั บ ที่ พ อยอมรั บ ไดในประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิผล
2. คาระดับคะแนนต่ากวา “3” หมายความวาเปนจุดออน (weakness) หรือเปนภัยคุกคาม
(Threat) จะตองเสนอแนวทางแกไขและพัฒนาปรับปรุงขจัดจุดออน หรือภัยคุกคามเหลานี้ใหหมดไป
3. คาระดับคะแนนเทากับหรือมากกวา “3” มีความหมายวาเปน จุดแข็ง (Strength) และเปนโอ
กาส (Opportunity) ควรพิจารณาเสนอแนวทางปกปองหรือรักษาไวหรือหาแนวทางพัฒนาใหดียิ่งขึ้นอีก
4. ในกรณี ที่ แ ตละองคประกอบ/ปจจั ย /ตั ว แปรมี ห ลายตั งบงชี้ (Index) ใหหาคาระดั บ
คะแนนเฉลี่ย คือรวมคะแนนผลการประเมินที่ไดของแตละตัวบงชี้ทุกตัวบงชี้ในองคประกอบนั้น ๆ
และหารดวยจานวน ตัวบงชี้ขององคประกอบนั้น ๆ อาทิ หากผลการประเมินไดคะแนนประเมินของ
แต ละตัว บงชี้ในองคประกอบเดีย วกั นมี 4 ตัว บงชี้ดังนี้ ตัว บงชี้ที่ 1 ไดคะแนน 3 ตัว บงชี้ ที่ 2 ได
คะแนน 5 ตัวบงชี้ที่ 3 ไดคะแนน 2 ตัวบงชี้ที่ 4 ไดคะแนน 4 4คาระดับคะแนนเฉลี่ ยขององค
ประกอบนี้เทากับ = 3 + 5 + 2 + 4 = 14 = 3.5
คาคะแนน “3.5” แสดงวาองคประกอบนี้มีลักษณะเปนจุดแข็ง หรือเปนโอกาส ในระดับไม่ดี
เดนนัก ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหเปนจุดแข็ง หรือโอกาสมากยิ่งขึ้น การออกแบบเกณฑตัดสินผล
การประเมินในแตละตัวบงชี้บงชี้ (Index) ควรคานึงถึงความ เที่ยง (reliability) ของการวัด ความตรง
(validity) ของวัด และควรสามารถระบุระดับคะแนนจากการ วัดเรียงลาดับความแตกตางของคา
คะแนนในแตละระดับได คือมีคาคะแนนจากการวัดสูงกวามาตรวัด นามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขึ้นไป ซึ่งสามารถจะนามาคานวณใชเครื่องหมายทางคณิตศาสตร คูณ หาร บวก ลบ ไดเปนอยางต่า
แตในการสรางเครื่องมือการจัดเก็บขอมูลทางสังคมศาสตรหรืองานวิจัย เชิงคุณภาพที่พบเห็นสวนใหญ
คาคะแนนจากการวัดขอมูลเชิงคุณภาพจะอยูในมาตรวัดนามบัญญัติ อาทิ 1. ไมเห็นดวย (0) เห็นดวย
(1) เห็นดวยอยางยิ่ง (2 คะแนน) 2. ไมมีความเห็น (0) ไมพอใจ (1) พอใจ (2) พอใจมาก (3) พอใจอย
างยิ่ง (4 คะแนน) 3. ไมมีความเห็น (0) ควรปรับปรุง (1) พอยอมรับได (2) ดี (3) ดีเยี่ยม (4 คะแนน)
4. ดอยมาก (1) ดอย (2) พอใช (3) ดี (4) ดีมาก (5) ดีเยี่ยม (6 คะแนน) ฯลฯ คาคะแนนที่ไดจากการ
วัด คือ “0” (ศูนย) ถึง 2 , 4 หรือ 6 คาคะแนนที่ไดจาก มาตรวัดเรียงลาดับ (Rating Scale) เหลานี้
เปนเพียงตัวเลขที่บงบอกชื่อของตาแหนง ระดับในแตละเรื่องเทานั้น เปนเพียงขอมูลในมาตรวัดนาม
บัญญัติ (Normal Scale) เทานั้น และไมมีความหมายที่เปนมาตรฐาน (Standard meaning) ในการ
จัดลาดับของ เรื่องนั้น ๆ เลย เปนเพียงขอความที่เปนอัตนัย จึงไมเหมาะที่จะนามาคานวณหรือไม
ควรมีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายทางคณิตศาสตรหรือสถิติศาสตรใด ๆ ไดเลย แตผูวิจัย หรือนักประเมิน
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มักนามาคานวณ ซึ่งไมถูกตองอยางยิ่ง มาตรวัดเกณฑตัดสินผลการประเมิน บงบอกระดับคะแนนจาก
การวัดได 4 ระดับ คือ มาตรวัดเกณฑตัดสินผลการประเมิน (Evaluational Criteria Scale)
1. Norminal Scale เปนมาตรวัดจาแนกหมวดหมูเปนเพียงการระบุชื่อของกลุมขอมูล อาทิ
พอใจ ไมพอใจ ไมมีความเห็น หรือ มากที่สุด มาก นอย นอยมาก ไมมีความเห็น หรือ เห็นดวย อยา
งยิ่ง เห็นดวย ไมคอยเห็นดวย ไมเห็นดวย ซึ่งคาคะแนนในมาตรวัดนี้ไมมีความหมายทางสถิติ จึงไม
ควรนามาคานวณหรือไมมีสิทธิใชเครื่องหมายทางคณิตศาสตรใด ๆ ทั้งสิ้น
2. Ordinal Scale เปนมาตรวัดเรียงล าดับ แตไมบอกความแตกตางในแตละล าดับ หรือ
ความแตกตางในแตละระดับจะมีช วงหางไมเทาเทียมกัน สามารถจะนามาคานวณ ใชเครื่องหมาย
บวก และลบได แตไมควรนามาคูณหรือหารกัน อาทิ คาคะแนนจากการสอบในแตละวิชาที่มีความ
ยาก-งายในแตละขอไมเทากันหรือคาคะแนน วัดภาวะผูนาของผูนาชุมชนหากวัดไดดังนี้
2.1 มีความเสียสละ (1 คะแนน) 2. 1 + มีวิสัยทัศน (2 คะแนน) 3. 2 + มีความซื่อ
สัตย (3 คะแนน) 4. 3 + ขยันและอดทน (4 คะแนน) 5. 4 + มีใบประกาศเกียรติคุณ หรือหลักฐาน
เปนผูนาดีเดน (5 คะแนน)
3. Interval Scale เปนมาตรวัดเรียงลาดับที่มีชวงความหางหรือความแตกตาง แตชวง ล าดับ
ของคะแนนเทา ๆ กัน แตคาคะแนนมิใชเริ่มจากศูนยสัมบูรณ (Absolute Zero) อาทิ คาคะแนนจากการ
สอบของผูเรียนในวิชาตาง ๆ ซึ่งขอสอบมีความยาก-งายในแตละขอเทากัน (ซึ่งสราง ยากมาก) หากผลการ
สอบไดคาคะแนนเทากับ “0” (ศูนย) มิใชความหมายนักเรียนผูนั้นไมมีความรู้เลย แตอาจจะเปนเพราะข
อสอบถามในสิ่งที่ผูเรียนไมรู ที่จริงแลวนักเรียนอาจมีความรูในรายวิชานั้น ในเรื่องอื่น ๆ ที่มิไดมีในขอสอบ
เทานั้น หรือคาอุณหภูมิในมาตราองศาเซลเซียสหรือฟาเรนไฮท หรือ ตัวอยางคาคะแนนจากการประเมินข
อมูลเชิงคุ ณภาพ อาทิ การมีส วนรวมในกิจกรรมเพื่ อสวนรวมของ ชุมชน 1. จานวนสมาชิกที่ เขารวม
กิจกรรม 1 ใน 5 (1 คะแนน) 2. จานวนสมาชิกที่เขารวมกิจกรรม 2 ใน 5 (2 คะแนน) 3. จานวนสมาชิกที่
เขารวมกิจกรรม 3 ใน 5 (3 คะแนน) 4. จานวนสมาชิกที่เขารวมกิจกรรม 4 ใน 5 (4 คะแนน) 5. สมาชิกเข
ารวมกิจกรรมทุกคน (5 คะแนน) (ถาหากสมาชิก หมายถึง ประชากรที่มีอายุ 20-60 ป ในชุมชนเทานั้น) ค
าคะแนนในมาตรวัดนี้ มี ความหมายทางสถิติ สามารถคานวณโดยใชเครื่องหมายทาง คณิ ตศาสตรได
หลากหลาย อยางไมมีขอจากัดเพียงแตตองระมัดระวังในการตีความหมายคาสถิติที่ คานวณไดเทานั้น
เพราะคาคะแนนเริ่มตนมิไดเริ่มที่ “0” (ศูนย) ที่แทจริง
4. Ratio Scale เปนมาตรวัดเรียงลาดับที่มีช วงความหางของแตละชวงลาดับคะแนนเทา ๆ
กัน และคาคะแนนจะเริ่มตนจากศูนยสัมบูรณ หรือมีคาศูนยที่แทจริง อาทิ คาคะแนนวัดอุณหภูมิใน
K) คาคะแนนจากการแจงนับ การชั่งน้าหนัก การวัดระยะทางและการตวงปริมาตรองศาเควิน ( หรือ
ตัวอยางคาคะแนนจากการประเมินขอมูลเชิงคุณภาพ อาทิ ชุมชนมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับ
เครือขายภายนอก 1. ชุมชนไมมีการสรางเครือขายกับองคกรภายนอก (0 คะแนน) 2. ชุมชนมีการสร
างเครื อ ขายกับ องคกรภายนอก1เครือ ขาย (1 คะแนน) 3. ชุม ชนมี ก ารสรางเครือ ขายกั บ องคกร
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ภายนอก 2 เครือขาย (2 คะแนน) 4. ชุมชนมีการสรางเครือขายกับองคกรภายนอก 3 เครือขาย (3
คะแนน) 5. ชุ มชนมี การสรางเครื อขายกั บองคกรภายนอก 4 เครื อขาย (4 คะแนน) มาตรวัดนี้ มี
ความหมายทางสถิติโดยสมบูรณ สามารถคานวณโดยใชเครื่องหมายทาง คณิตศาสตรอยางไมมีขอจา
กัดใด ๆ และมีความหมายโดยสมบูรณ เพราะคาคะแนนเริ่มตนจะเริ่มที่ศูนย สัมบูรณที่แทจริง เกณฑ
ตัดสินของตังบงชี้บงชี้ (Criteria) ขอมูลเชิงคุณภาพ การสรางเกณฑตัดสินของตัวบงชี้ บงชี้ขอมูล
เชิงคุณภาพ จะสรางยากเพราะมีความยากลาบาก ในการกาหนดคุณลักษณะที่มีความแตกตางในแต
ละชวงลาดับของขอมูลเชิงคุณภาพ แตหากสามารถ ใหนิยามศัพทหรือตีความหมายของคา – พยางค
คาศัพทไดชัดเจนและเปนที่ยอมรับกันแพรหลายแลว ความยากลาบากในการสรางเกณฑตัดสินนี้ก็
จะงายขึ้น
ประเภทเกณฑตัดสินตังบงชี้บงชี้ขอมูลเชิงคุณภาพแบงได 2 ประเภทคือ
1. Absolute Criteria เปนเกณฑตัดสินที่มีความเหมาะสมตรงตามความตองการของผูใช เป
นเกณฑตัดสินที่มีชวงลาดับแตละลาดับหางใกลเคียงกันหรือหางเทาเทียมกัน หรือเปนเกณฑตัดสินที่
เหมาะสมในการใชตามสภาพพื้นที่ทั่ว ๆ ไปโดยรวม มีอานาจในการใชกวางขวาง เปนเกณฑตัดสิ นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป เกณฑตัดสินนี้ควรอยูในมาตรวัดตั้งแตระดับInterval Scale ขึ้นไป
2. Relative Criteria เปนเกณฑตัดสินที่ไดจากการเทียบเคียงกับ Absolute Criteria ซึ่ง อาจไม
ตรงตามความตองการของผู ใชนั ก มีความเหมาะสมในการใชเฉพาะทองที่ เปนเกณฑตัดสิ นที่ ผู ใชพอ
ยอมรับได มีอานาจในการใชเฉพาะถิ่น บางชวงเวลายุคสมัย การวิเคราะหขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ ตามแนว
การวิ เคราะหเชิ ง SWOT ประกอบดวย 1. จุ ด แข็ ง (Strength) 2. จุ ด ออน (Weakness) 3. โอกาส
(Opportunity) 4. ภัยคุกคาม (Threat)
2.1 จุดแข็ง หมายถึง ความมีประสิทธิภาพ ในการดาเนินงานกิจกรรมดานตางๆ เปน
จุดเดน เปนความไดเปรียบ เปนความโดดเดนเปนเอกลักษณที่ดๆี ของหนวยงาน/ชุมชน อาทิ
 การทางานเปนทีม
 ความสามัคคีรวมมือรวมใจกันทางาน
 การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
 การบริหารจัดการที่โปรงใสตรวจสอบได
 มีความมุงมั่นในการทางานที่เสียสละเพื่อสวนรวม
 มีการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด
 ความสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
 การทางานที่มงุ ใหไดผลงานที่มีคุณภาพหรือมีวัฒนธรรมคุณภาพ
(Quality Culture)
 การทางานมีนโยบายและแผนงานที่จะทาอยางชัดเจน
 การทางานมีการติดตามประเมินผลเปนระยะ ๆ SWOT
 การทางานทุกกิจกรรมประชาคมมีสวนรวมในการคิดการตัดสินใจ
และดาเนินงาน
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2.2 จุดออน หมายถึง ความดอยขาดประสิทธิภาพ ในการดาเนินงานกิจกรรมดานต
างๆ ท า ใหผลงานขาดคุ ณ ภาพขาดการยอมรับ ขาดความเชื่อถือ เปนจุดดอยขององคกรชุ มชน เป
นอุปสรรค หรือ ขอเสียของชุมชนที่ตองการใหมีการแกไขอยางเรงดวน อาทิ
 การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ไมโปรงใส มีการทุจริตมาก
 การใชจาย งบประมาณ ไมตรงกับแผลงานและไมประหยัด / ไมคุมคา
 การท างานที่ ข าดนโยบาย และแผนงานที่ ชั ด เจน / ไมมี ร ะบุ เปนลาย
ลักษณอักษร
 การบริหารที่ชุมชนมีสวนรวมนอย
 ชุมชนขาดความสามัคคีรวมกลุมกันทางาน
 การบริ ห ารงานของชุ ม ชน ขาดความยุติ ธ รรม เห็ น แกพวกพรอง ขาด
จิตสานึกที่เสียสละเพื่อสวนรวม
 การทางานที่ขาดการติดตามประเมินผล และขาดการตรวจสอบ ฯลฯ
2.3 โอกาส หมายถึง ความมีศักยภาพ ในการที่จะพั ฒ นาประสิ ทธิภ าพ คุณ ภาพ
และประสิทธิผลของการดาเนินงานกิจกรรมดานตาง ๆ ขององคกร/ชุมชน เปนสภาพที่ ไดเปรียบคล
ายเปนจุดแข็งของชุมชน/องคกร นั้น ๆ อาทิ
 การมีที่ตั้ง (location) ที่เหมาะสม เหมาะที่จะเปนศูนยกลางการคาธุรกิจ
ศูนยกลางการคมนาคมขนสงอยูในเขตชลประทานอยูใกลเมืองใหญ
 มีสภาพภูมิอากาศ เหมาะสมที่จะประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฉพาะดาน
อาทิ มี อุ ณ หภู มิ และความชื้ นสู งเหมาะที่ จะปลู กชา,กาแฟ และทุ เรียน มี
อากาศเย็น เหมาะสาหรับเลี้ยงแกะพันธที่ใหขนคุณภาพดี มีอากาศเย็นสบาย
บริสุทธิ์เหมาะที่จะพัฒนา เปนแหลงที่อยูอาศัย/ทองเที่ยว
 มีภูมิประเทศ เหมาะสม อาทิ เปนที่ราบลุมเหมาะที่จะทานาไดปละ 2 ครั้ง
การคมนาคมสะดวกหรือสะดวกตอการตั้งถิ่นฐาน
 มีทรัพยากรธรรมชาติอุดม อาทิ มีแหลงแรธาตุ มีแหลงพลังงาน เชื้อเพลิง มี
น้าบริบูรณ มีปาไมหนาแนและหลากหลายพันธุ มีธรรมชาติที่สวยงาม รมรื่น
(มี น้าตก ชายหาด ปาเขียวชะอุม ภูมิประเทศที่แปลกตา)
 มีทรัพยากรมนุษย ที่มีความรู ประสพการณหรือมีคุณภาพสูง มีภูมิ ปญญา
หลากหลาย มีผูเชี่ยวชาญมาก และมีผูนาที่ดีและผูตามที่ดีและผูนามีวิสัยทัศน
 มีแหลงเงินทุน สนับสนุนเพียงพอ
 มีเทคโนโลยี และทรัพยากรเรียนรูมาก
2.4 ภัยคุกคาม หมายถึง ความดอยศักยภาพ ของชุมชนหรือองคกร เปนปจจัยที่ ส
งผลใหการทางานดานตางๆ มีปญหาหรือเปนอุปสรรคในดาเนินงาน มีผลตอประสิทธิภาพ คุณภาพ
และประสิทธิผลของการดาเนินงานโดยตรง / โดยออม อาทิ
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 การมีที่ตั้งไมเหมาะสม อยูใกลภัยสงครามอยูไกลแหลงความเจริญอยูใกล้
แหลงเสื่อมโทรม
 การมีภูมิอากาศไมเหมาะสม อาทิ แหงแลง รอนจัด ฝนตกชุกเกินไป
 การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ดอย คุณภาพ
อาทิ ดินเสื่อมโทรม น้าเนาเสีย อากาศเปนพิษ ขาดแหลงน้าไมมีปาไม
 ขาดอัตรากาลังและงบประมาณ
 ขาดทรั พ ยากรมนุ ษ ยที่ มี คุ ณ ภาพ ขาดประสพการณ ติ ด ยาเสพติด และ
อบายมุข มีความขัดแยงสูงไมสามัคคีปรองดอง
 ขาดผูนาที่ดี ผูนาขาดแคลนภูมิปญญาและวิสัยทัศน
 การคมนาคมไมสะดวก
 มีภูมิประเทศไมเหมาะสม เปนที่ราบลุมน้าทวมทุกป เปนแดนทุรกันดาน
(Badland) สูงชันไมเหมาะตอการตั้งถิ่นฐาน
 มีอาชญากรรมและมนุษยขยะไรคุณคามาก ฯลฯ ในการวิเคราะห SWOT
จะตองสรุปคนหา จุดออน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม ใหได และยึด
แนวทางการเสนอแนะดังนี้
1. ถาหากเปนจุดออน และภัยคุกคาม จะตองพิจารณาเสนอแนวทางแกไข
จุดออน ใหหมดไป หรือ พัฒนาใหเปนจุดแข็ง หรือพัฒนาภัยคุกคาม ใหหมดไป หรือพัฒนาให กลาย
เปนโอกาสใหได
2. ถาหากเปนจุดแข็ง และ โอกาส จะตองพิจารณาเสนอแนวทางรักษา ป
องกันให จุดแข็ง และโอกาส คงมีอยูตลอดไป มีอยูอยางยั่งยืน หรือ พัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น ใหเปน
จุดแข็งมากยิ่งขึ้นใหเปนโอกาส ที่ดียิ่งขึ้น
3. ในการวิเคราะหจะตองพิจารณาคนหา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัย
คุกคาม และเสนอแนวทางแกไข หรือพัฒ นาที่ละประเด็น หรือแตละตัวแปร หรือจะสรุปผลการวิ
เคราะหและใหขอเสนอแนะเปนตารางก็ได
การตรวจสอบคุณภาพชองเครื่องมือการวิจัย
การรวบรวมขอมูลในการวิจยนั้น จาเปนตองใชเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อความถูกต้อง และนา
เชื่อถือของการวิจัยดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยจงเป็นสิ่งที่จาเปนและ
สาคัญมากที่สุดขั้น ตอนหนึ่ งที่ผู วิจัยตองตระหนักและจาเปนตองวิเคราะหตรวจสอบ คุณภาพของ
เครื่องมือกอนนาไปใชในการรวบรวมขอมูลทุกครั้ง เพื่อใหแนใจว่าเคริ่องมือชนิดนั้น ๆ มีคุณภาพอยู
ในเกณฑสู ง เมื่ อน าไปใชในการรวบรวมขอมู ล แลวจะไดขอมู ล อยางถูก ตอง และนาเชื่อ ถือ การ
ตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องมือที่จาเปนตองตรวจสอบ ดังนี้ คือ ความเที่ยงตรง (Validity) ความ
เชื่อมั่น (Reliability) ความเป็นปรนัย (Objectivity) คาอานาจ จาแนก (Discrimination) และความ
ยากง่าย (Difficulty) รายละเอียดมีดังตอไปนี้
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1. ความเที่ยงตรง
ความเที่ยงตรง (Validity) เปนคุณสมบัติของเครื่องมือที่ใชวัดคุณสมบัติตาง ๆ ของสิ่ง ที่ตอง
การศึกษาไดถูกตอง และครบถวน โดยทั่ว ๆ ไปนั้นความเที่ยงตรงมักจะพบในเครื่องมือที่ ใชวัด และ
ทดสอบทางจิตวิทยา และการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะตางๆ เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความคิดเห็น แรงจูงใจ การมีส วนรวม ฯลฯ เปนตน ซึ่งสิ่งที่กลาวมา ทั้งหมดนี้ไมมีเครื่องมือ
หรืออุปกรณที่สามารถวัดไดโดยตรง
เชนเดียวกับการวัดทางกายภาพที่ เกี่ยวกับความสูง น้าหนัก
ตัว ดังนั้นนักวิจัยจึงตองพัฒนาเครื่องมือ เพื่อนาไปใชวัดคุณลักษณะที่ ซับซอนดังกลาวขางตนนั้น ซึ่ง
เปนการวัดทางออม
ความเที่ยงตรงเปนคุณสมบัติที่สาคัญที่สุดของเครื่องมือ ซึ่งเครื่องมือที่ดีและมีคุณภาพ จะตองมี
ความเที่ยงตรง เป็นเบื้องตนกอน แลวจึงตรวจสอบคุณภาพดานอื่นๆตอไป ความเที่ยงตรงจาแนกได 3
ประเภท ดังนี้คือ
1.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) เปนคุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้วัด
ความสอดคล้องระหวางเนื้อหาสาระของเครื่องมือที่สรางขึ้นกับเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการศึกษา
ถาเครื่องมือใดมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่ตองการศึกษา เครื่องมือนั้น ๆ มีความเที่ยงตรง ตาม
เนื้อหา เชน ตองการวัดความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของวิชาสังคมศึกษา แตเปนแบบทดสอบถามความรู
เกี่ยวกับภูมิศาสตร แบบทดสอบฉบับนั้นไมมีความเทยงตรงตามเนื้อหาเพราะไมถามความรูในวิชา
สังคมศึกษา การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหานั้นใชการเปรียบเทียบกับเนื้อหาของสิ่งที่ต อง
การศึกษา แนวทางการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหามีวิธีการตรวจสอบดังนี้
 ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาสาระของแบบทดสอบกับเนื้อหาวิชาวิธี
นี้ตองวิเคราะหเนื้อหาของรายวิชากาหนดขอบเขตของเนื้อหา โดยใชตารางวิเคราะหหลักสูตรแลว จึง
เขียนขอสอบจากเนื้อหาที่ได้วิเคราะหแลว วิธีสวนใหญใช้กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ วิธีนี้ใชดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญอยางนอย 3 คน
ที่มีความรูในเรื่องที่ศึกษา เปนผู้พิจารณาและตัดสินวาเครื่องมือนั้นๆ มีขอคาถามเกี่ยวของกับเนื้อหา
ที่กาหนดหรือไม ครอบคลุมเนื้อหาหรือไม ถาผู้เชียวชาญพิจารณาแลวมีความเห็นตรงกันวาขอคาถาม
มีความเกี่ยวของสอดคลองกับเนื้อหาก็สรุปไดวาเครื่องมือนั้น ๆ มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา แตถาผู
เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าไมสอดคลอง ตองปรับปรุงแกไขใหม และใหผูเชี่ยวชาญ พิจารณาอีกครั้งจน
เห็นวาเหมาะสม นักววิจัยตองตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาทุกครั้งกอนนาเครื่องมือไปใชจริง
1.2 ความเที่ยงตรงตามโครงสราง
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) เปนคุณลักษณะของเครื่องมือที่
สามารถวัดไดสอดคลองกับเปาหมายที่ต องการวัดตรงตามทฤษฎีห รือแนวคิดในเรื่องที่ศึกษา การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเภทนี้ สวนใหญใชกับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบวัดดาน พุทธิปญญา
และวั ด ความสามารถทางจิ ต วิ ท ยาประเภทที่ เปนนามธรรม เชน ความวิ ต กกั ง วล ความเครีย ด
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ฯลฯ เปนตน
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ในการสรางเครื่องมือประเภทนี้ ผู วิจัยตองศึกษาคุณลักษณะตาง ๆ ของสิ่งที่ ตอง
การศึกษาซึ่งไดกาหนดไวในทฤษฎี หรือแนวคิดใหชัดเจนกอน แลวจงสร้างขอคาถามให ครอบคลุม
คุณลักษณะตางๆ ใหสอดคลองกับคุณลักษณะที่กาหนดในทฤษฎีหรือแนวคิดนั้น ๆ
แนวทางการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง มีวีธีการตรวจสอบดังนี้
 ตรวจสอบความสอดคลองของคุณสมบัติที่ตองการวัดกับคุณสมบัติที่ระบุใน ข
อคาถาม เชน ตองการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตขอคาถามนั้นๆ มีสาระเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
เครื่องมือชนิดนั้น ๆ ไมมีความเที่ยงตรงตามโครงสราง จึงตองปรับปรุงแกไขให ขอคาถามที่มีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับแรงจงใจใฝสัมฤทธิ์
 ตรวจสอบโดยผู เชี่ ยวชาญซึ่งเรียกวา “Face validity” เชนเดียวกั บความ
เที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา แตใชเกณฑ์ เปรี ยบเที ยบเป็ นพฤติ กรรมแทนการเปรี ยบเที ยบกั บเนื้ อหา การ
ตรวจสอบในวิธีนี้นิยมใชกับเครื่องมือที่วัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาและเจตคติตาง ๆ เชน การวิจัยเรื่อง
การศึ กษาเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการทาแท้ ง ตองนาแบบสอบถามไปให้ ผู เชี่ ยวชาญดาน
จิตวิทยาตรวจสอบเมื้อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว สรุปวาแบบสอบถามชุดนี้ ไมไดสอบถาม ความคิดเห็น
ต่อการทาแทง แตสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการทาแท้ง ดังนั้นเครื่องมือชุดนี้จึงไม่มีความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้างตองนาไปปรับปรุงแกไขใหมใหเป็นขอคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ตอการทาแทง แล้วใหผู
เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง ถาผูเชี่ยวชาญพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง สอดคลองกับความคิดเห็นตอการ
ทาแทง แบบสอบถามนั้นจึงมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
1.3 ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวของ
ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ (Criterion related validity) จาแนกเป็น 2 ชนิดดังนี้
 ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent validity) เปนคุณสมบัติของเครื่องมือ
ที่สามารถวัดพฤติกรรม หรือคุณลักษณะของบุคคลที่ถูกทดสอบไดตรงกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน
เช่น แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการรักษาสุขภาพรางกาย นาไปทดสอบกับชาวบ้านกลุ่ม
หนึ่งไดคะแนนจากแบบทดสอบสู งมากแตเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพความเป็นจริงใน ปจจุบัน (ซึ่งใชเป
นเกณฑในการเปรียบเทียบ)เปนกลุมคนที่มีพฤติกรรมการดูตนเองในเรื่องสุขภาพอนามัยต่ามาก เชน ราง
กายสกปรก บริโภคอาหารไมถูกหลัก ในลักษณะเชนนี้แบบทดสอบ นั้นไมมีความเที่ยงตรงตามสภาพ ทั้งนี้
เพราะเครื่องมือที่ใชวัด (แบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการรักษาสุขภาพรางกาย) ไดผลไมสอด
คลองกับสภาพความเป็นจริงในปจจุบัน
ในการคานวณหาความเที่ยงตรงตามสภาพจึงพิจารณาจากขอมูล ทั้ง 2 ชุด คือ ชุดที่ 1เป
นคะแนนจากเครื่องมือที่สรางขึ้น และอีกชุดหนึ่งเป็นขอมูลที่แสดงสภาพความเป็นจริง ในปจจุบันซึ่ง
ก าหนดคะแนนจากการสั งเกตการปฏิ บั ติ ซึ่ ง สามารถประเมิ น ในรู ป คะแนนได้ แ ลว น ามาหาค
าสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน ถ้าขอมูลอยูในลักษณะอื่น ๆ ก็ใชสูตรการหาคาสหสมพันธ์โดยวิธีอื่นๆ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับระดับขอมูลที่วัดได
 ความเที่ ยงตรงตามการพยากรณ (Predictive validity) เปนคุณสมบัติ ของ
เครื่องมือที่สามารถวัดพฤตกรรมหรือคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกทดสอบ ไดสอดคลองกับผลที่ คาดการณ
หรือคาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายในเวลาที่กาหนดอาจเปนเดือน หรือ ปีก็ได เชน นักเรียนที่ผ่าน
การสอบเอ็นทรานสเขามหาวิทยาลัยเมื่อเขามาเรียนแลว สามารถพยากรณไดวา นักเรียนเหลานี้ตองสอบ
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ปลายภาคผ่ านไดและเมื่อถึงเวลาที่กาหนดคือ ปลายภาคนักเรียนก็สอบผานไดจริง ในลั กษณะเชนนี้
กล่าวไดวาขอสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยมีความเที่ยงตรงตามการพยากรณ
ในการคานวณหาคาความเที่ ย งตรงตามการ พยากรณ์ จึ งต้ อ งก าหนดเวลาไวเป
นเกณฑเช่น สิ้นปการสอบปลายภาค จึงสามารถนาผลการสอบปลายภาค รวมพิจารณากับผลการ
สอบเอนทรานสแลวนามาหาคาสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน ถาข้อมูลอยูในลักษณะอื่น ๆ ก็ใช้สูตรการ
หาคาสหสัมพันธ์โดยวิธีอื่น ๆ ขึ้นอยูกับระดับขอมูลที่วัดได
การเปรีย บเทีย บชนิดตาง ๆ ของความเที่ยงตรง ความเที่ยงตรงทั้ง 3 ประเภทนี้
สามารถนาไปใชเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวัด ทางจิตวิทยาและการศึกษา จึงควรมีการพิจารณาความ
เหมาะสมในการนาไปใชงานอยางถูกประเภท
ตัวอยาง : การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชคอมพิวเตอรจาเปน ตอง
ตรวจสอบ ความเที่ยงตรงดังนี้
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา : พิ จ ารณาเนื้ อหาในแบบทดสอบให สอดคลองกั บ เนื้ อ หาที่
กาหนดไวในหลักสูตร
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง : พิ จ ารณาเนื้ อหาในแบบทดสอบวาเปนเนื้ อหาเกี่ย วกับ การ
ปฎิบัติการใช คอมพิวเตอรจริงหรือไม
ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ : พิ จารณ าจากผลการสอบ ถ้ า สอบ ได คะแน น ดี แ ลวมี
ความสามารถในการใช เครื่องคอมพิวเตอรไดหรือไม
2. ความเชื่อมั่น
ความเชื่อมั่น (Reliability) เปนคุณสมบัตของเครื่องมือที่นาไปใช้ วัดลักษณะ หรือ คุณสมบัติ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดผลคงที่สม่าเสมอ ไมวาจะวัดกี่ครั้งก็ตามตองไดผลไมเปลี่ยนแปลง ความเชื่อมั่นเป
นคุณสมบัตที่จาเป็นมากของเครื่องมือ โดยเฉพาะในการวัดทางการศึกษา และ จิตวิทยาจาเป็นตองใช
เครื่องมือที่มี่ความคงที่ในการวัดคุณ ลักษณะที่ซับซอน เช่น เชาวปญญา ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ฯลฯ ถาเครื่องมือที่ใชวัดลักษณะดังกลาวนี้ไมมี ความคงที่นาไปใชวัดกลุมตัวอยาง
2 ครั้ง ใหผลที่แตกตางกันอย่างเห็นไดชัดเจน เครื่องมือนี้ไม่มีความเชื่อมั่น และไมสามารถนาเครื่องมือ
ชุดนี้ไปใชประโยชนได เพราะขาดคุณสมบัติที่จาเป็น
ตัวอยางเชน สรางแบบทดสอบวัดความรูทางสังคมศึกษา นาไปสอบกับนักเรียนกลุ่มหนึ่ง 2
ครั้ง โดยมีระยะเวลาห่างกัน 7 วัน นักเรียนที่สอบไดคะแนนสูงในครั้งแรกและเมื่อสอบใน ครั้งที่สองก็
ไดคะแนนสูงดวย ในทางตรงกันขามนักเรียนที่สอบไดคะแนนต่าในครั้งแรกและเมื่อ สอบครั้งที่สองก็
ไดคะแนนต่าดวย ลักษณะเช่นนี้กล่าวไดวาแบบทดสอบวัดความรู้ทางสังคมศึกษามีคาความเชื่อมั่นสูง
วิธีการหาความเชื่อมั่น
เครื่องมือจะมีความเชื่อมั่นเมื่อนาไปทดสอบ 2 ครั้ง ผูสอบจะไดคะแนนเทาเดิมหรือ ใกลเคียง
กัน หลั กการของการหาความเชื่อมั่นสามารถท าได 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก พิจารณาความ
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เปลี่ยนแปลงของคะแนนผลการสอบจากการวัดซ้ากลุมตัวอยางหลายๆ ครั้ง (เปน จานวนมากครั้ง) ถา
สามารถสอบนักเรียนเปนจานวนมากครั้งดวยแบบทดสอบฉบับเดิมและหา คะแนนเฉลี่ยของคะแนน
ผลการสอบ คะแนนเฉลี่ยจะแสดงถึงคะแนนจริงของผู สอบ ดังนั้นสามารถ หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนผลการสอบไดซึ่งจะเรียกวา ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ของการวัด เมื่อทราบความ
คลาดเคลื่อนของการวัด สามารถหาความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนไดและประมาณค
าความเชื่อมั่น ไดจากสู ตรแตในทางปฏิบัติเราไมสามารถวัด กลุ มตัวอยางซ้าหลายๆ ครั้งได สวน
แนวทางที่สอง พิจารณาจากตาแหนงของ ผูสอบแตละคน ซึ่งตาแหนงควรจะอยูที่เดิมเมื่อสอบซ้า ผู
สอบที่ไดคะแนนสูงในการสอบครั้งแรก ควรจะมีคะแนนสูงในการสอบครั้งที่สองจากเครื่องมือชุด
เดียวกัน โดยนาคะแนนสอบ 2 ชุด มา หาความสัมพันธเพื่อพิจารณาวา ผูสอบยังอยูในตาแหน่งเดิม
หรือไม คาที่ไดเรียกวาสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่น (rxx )
แนวทางในการตรวจสอบความเชื่อมั่นดังกลาวขางตน สามารถทาไดหลายวิธีดังนี้ (เชาว์ อิน
ใย , 2541 : 215 – 221)
1. การหาความเชื่อมั่นแบบสอบซ้า
การประมาณคาความเชื่อมั่นแบบสอบซ้านี้เปนการนาเครื่องมือที่สรางขึ้นไปสอบ กลุ
มตัวอยาง กลุมเดียวกัน 2 ครั้ง ในระยะเวลาที่หางกันไดคะแนนมาสองชุดแลวนาคะแนนทั้งสอง ชุด
มาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธถาเปนคะแนนดิบใชสูตรของ เปยรสัน (r) ถาเปนคะแนนในรูป อื่น ๆก็
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีอื่นคาที่ไดเรียกวาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแบบสอบซ้า
วิธีนี้มีข้อตกลงเบื้องต้น 3 ประการ คือ (โกวิทย ประวาลพฤกษ์, 2527 : 238)
1. คะแนนที่ไดจากเครื่องมือวัดครั้งที่สองไมใชเปนผลเนื่องมาจากการสอบครั้งแรก
2. ความรูที่ไดจากการสอบครั้งแรกไมมีผลทาใหคะแนนสอบครั้งหลังเพิ่มขึ้น
3. การสอบซ้าผูส้ อบมีแรงจูงใจที่จะทาการสอบอยางเท่าเทียมกัน
ตัวอยางเชน ตองทราบวาแบบทดสอบวัดคุณภาพชีวิตมีความเชื่อมั่นหรือไม เมื่อนาไป
สอบครั้งแรกแลว หลั งจากนั้ น อีกสั ปดาห์ห นึ่งนาไปสอบกลุ่ มตัวอยางกลุ่มเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ถา
แบบทดสอบมความเชื่อมั่นตาแหน่งของผู้ ส อบในการสอบครั้งแรกกับครั้งหลังควรจะใกลเคียงกัน
ตาแหน่งที่เปลี่ยนไปในการสอบ 2 ครั้ง เกิดจากความคลาดเคลื่อน บางครั้ง เรียกวิธีการตรวจสอบค
าความเชื่อมั่นแบบนวี้า สัมประสิทธิ์ความคงที่ (Coefficient of stability)
การหาความเชื่ อ มั่ น ดวยวิ ธีนี้ มี ข อควรระวังคื อ ระยะเวลาที่ ท าการสอบ ควรหางกั น
ประมาณ 1 - 2 สัปดาห ถ้าระยะเวลาสั้นเกินไปกลุมตัวอยางอาจจะจาขอคาถามไดจึงทาใหคา ความ
เชื่อมั่นสูง แตถาระยะเวลานานเกินไปกลุ่ มตัวอย่างจะเรียนรูมากขึ้นทาใหเครื่องมือมีค่า ความเชื่อมั่น
ต่า วิธีตรวจสอบคาความเชื่อมั่นแบบสอบซ้าไมเหมาะสมที่จะนาไปใชกับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ต าง ๆ
เพราะจะตองสอบนักเรียน 2 ครั้ง ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจาข้อคาถาม และการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ่นได้
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2. การหาคาความเชื่อมั่นแบบคูขนาน
วิธีตรวจสอบคาความเชื่อมั่นแบบคูขนานนี้หลีกเลี่ยงปญหาเรื่องการจาคาตอบได ผลการ
เรียนรูจากการสอบครั้งแรกและปญหาเรื่องระยะเวลาสอบ 2 ครั้งออกไป โดยใชเครื่องมือ วัดที่มี
คุณภาพเหมือนกันทุกประการคือ มีเนื้อหา รูปแบบ ขอคาถาม จานวนขอ ความยากงาย เหมือนกัน
หรือที่เรียกวา เครื่องมือคูขนานกัน (Parallel form) สอบกลุมตัวอยาง 2 ครั้ง แลวนา คะแนนมาหา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ตามสูตรของเปยรสัน (r) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ได เรียกวา สัมประสิทธิ์
ของความเทาเทียมกัน จะตองมีคาเฉลี่ยและความแปรปรวนเทากัน มีความ ยากงาย และคาอานาจ
จาแนกเทากัน วัดเนื้อหาและจุดประสงคเดียวกัน ซึ่งคอนขางจะสรางได้ยาก ขอแนะนาในการสรางคือ
ควรสรางคาถามแตละขอใหมีความคูขนานกันกอนแลวจึงแยกไว คนละฉบับความคลาดเคลื่อนที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อใชวิธีนี้คือ ขอคาถามทั้งสองฉบับไมไดวัดจุดประสงคเดียวกัน สภาพแวดลอมและสภาวะ
ของผูสอบ 2 ครั้งไมเหมือนกัน เชน ความเบื่อหน่ายความเครียด ฯลฯ จะทาให้คาความเชื่อมั่นต่า
3. การหาความเชื่อมั่นแบบแบงครึ่ง
วิธีตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบแบงครึ่งนี้จะนาเครื่องมือที่สรางขึ้นไปสอบกลุม ตัวอยา
งเพียงครั้งเดียวแลวนาเครื่องมือนั้นพรอมคาตอบมาแบงครึ่งเปน 2 ฉบับ วิธีที่นิยมใชคือ การแบงเป
นขอคู - ขอคี่ ซึ่ งเมื่ อ แบงแลวจะไดขอสอบเปน 2 ฉบั บ ซึ่ งมี จ านวนขอเทากั น หลั งจาก นั้ นตรวจให
คะแนนขอคูครั้งหนึ่งและขอคี่อีกครั้งหนึ่งไดคะแนน 2 ชุด แลวนาคะแนนทั้ง 2 ชุด มา หาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธตามวิธีของ เพียรสัน ถากลุ่มตัวอยางมีตาแหนงเหมือนกันจากคะแนนสอบแตละชุด เครื่องมือ
จะมีคาความเชื่อมั่นสูงถามีตาแหนงสอดคลองกันนอย คาความเชื่อมั่น จะต่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่
คานวณไดเปนคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดเพียงครึ่งฉบับจึง ตองปรับใหเปนคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
โดยใชสูตรของสเปยรแมน - บราวน (Spearman - Brown)
สูตรของสเปยรแมน - บราวน มีขอตกลงวาเครื่องมือวัดครึ่งฉบับจะตองคูขนานกันถ้าไมคู
ขนานกัน การประมาณคาความเชื่อมั่นจะสงมากกว่าวิธีการหาความเชื่อมั่นแบบสอบซ้า หรือ แบบคู
ขนาน วิธีนี้ไมเหมาะสาหรับการหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ใชวัดความเร็วในการตอบ (Speed
test) เพราะแบบทดสอบประเภทนี้ขอสอบจะงายผูสอบจะทา ขอสอบถูกเมื่อแบงเป็นขอคู และขอคี่
แลวคะแนนจะใกล้เคียงกันหรือเทากัน คาสัมประสทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนขอคูและขอคี่จะใกล
1 ดังนั้นควรใช้วิธีอื่นเมื่อตองการหาความเชื่อมั่นแบบทดสอบความเร็ว
4. การหาความเชื่อมั่นแบบใชสูตร คูเดอร - ริชารดสัน
วิธีตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใชสูตร คูเดอร - ริชารดสัน เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการ
คานวณจึงนิยมใช้มาก ใช้หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดประเภทแบบทดสอบ มีขอตกลง เบื้องตนของ
การใชสูตรดังนี้ (เยาวดี วิบูลยศรี, 2528 : 61) การใหคะแนนถาตอบถูกให 1 คะแนน และตอบผิดให 0
คะแนน และขอสอบจะตองมีลักษณะเปนเอกพันธ์ (Homogeneous) คือ วัด คุณลักษณะเดียวกัน
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5. การหาความเชื่อมั่นแบบใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
เครื่อ งมื อ วัด บางประเภท เช่ น แบบทดสอบอั ต นั ย แบบวัด เจตคติซึ่ งการใหคะแนน
แตกตางจากการใหคะแนนในวิธีที 4 ( การตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิดให 0 คะแนน) การหา
ความเชื่อมั่นจะตองใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, อางถึงใน ชูศรี วงศ์รัตนะ,
2530 : 113 )
จากที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา วิธีตรวจสอบคาความเชื่อมั่นหลายวิธีแตก็ยังไมมีวิธี
ที่ดีทีสุด การเลือกใชวิธีใดควรพิจารณาจุดมุ่งหมายของการวิจัย ความหมายของค่าความเชื่อมั่นที
ต้องการและขึ้น อยู่ กับ ระดับ ของขอมูล รวมทั้งเกี่ยวกับ สภาพการใชและขนาดหรือ ประเภทของ
เครื่องมือรวบรวมขอมูล (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 2524 : 187) ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือวัดมีความเกี่ยวของกัน เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงต่าจะ มีความเชื่อมั่นต่า แตเครื่องมือ
ที่มีความเชื่อมั่นสูงไมจาเปํนตองมีความเที่ยงตรงสูง ค่าสูงสุดของความเที่ยงตรงจะมีไดไมเกินรากที่
สองของคาความเชื่อมั่น (สาราญ มีแจ้ง, 2534 : 212)
องคประกอบที่มีผลตอความเชื่อมั่น
องคประกอบที่มีผลตอความเชื่อมั่นนั้นมีหลายประการ การพิจารณาองคประกอบ เหล
านี้จะทาใหสามารถแปลความหมายความเชื่อมั่นไดอยางถูกตองและยังทาใหการสรางเครื่องมือวัดใหมี
ความเชื่อมั่นสูงขึ้นอีกดวย องคประกอบตาง ๆ มีดังนี้ (เชาว์ อินใย , 2541 : 221 )
1. จานวนขอของเครื่องมือวัด ถาเครื่องมือวัดมีจานวนข้อมากจะทาให้มีความเชื่อมั่น สูง
กว่าเครื่องมือวัดที่มีจานวนขอนอย เพราะวัดพฤติกรรมไดมากครอบคลุมเนื้อหา คะแนนที่ไดจะ เป
นตัวแทนของคะแนนจริงมีความถูกตองมากขึ้น ความคลาดเคลื่อนก็จะนอย
2. ความเชื่อมั่นจะขึ้นอยูกับความแตกตางของกลุมตัวอยาง ความเชื่อมั่นจะเพิ่มขึ้น เมื่อ
กลุมตัว อย่างมีความแตกตางกันมากในทางตรงกันข้ามถ้ากลุ่มตัวอย่างมีความเปนเอกพันธ หรือไม
แตกตางกันค่าความเฃื่อมั่นจะต่า
3. ความยากงายของเครื่องมือวัด เชน แบบทดสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะจะทาให
มีคาความเชื่อมั่นสูงกว่าแบบทดสอบที่ยากเกินไปหรืองายเกินไป เพราะแบบทดสอบที่ยาก เกินไป
หรืองายเกินไปจะทาให้การกระจายของคะแนนนอยซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่น
4. ความเชื่อมั่นจะขึ้นอยูกับวิธีที่ใชในการตรวจสอบ วิธีการคานวนหาคาความเชื่อมั่น ที่ไม่
เหมือนกันคาความเชื่อมั่นก็จะตางกัน การหาคาความเชื่อมั่นแบบแบงครึ่งจะท าใหเครื่องมือมีความ
เชื่อมั่นสูง แตแบบสอบซ้าใหคาปานกลาง และแบบใชสูตรคูเดอร - ริชารดสันจะทาใหคา ความเชื่อมั่นต่า
ในการสรางเครื่องมือนั้นจาเปํนอยางยิ่งที่ตองตรวจสอบความเชื่อมั่น ดังนั้นจึงควร สราง
เครื่องมือที่มีจานวนขอเหมาะสม ไม่นอยเกินไปมีความยากง่ายพอเหมาะ แล้วนาไปทดลองกับกลุมตัว
อย่างที่มีความแตกตางกันรวมทั้งการเลือกใชวิธีคานวณที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้ จะทาให เครื่องมือที่
สร้างขึ้นนั้นมีความเชื่อมั่นสูง (พวงรัตน ทวีรัตน, 2539 : 128)
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ความเปนปรนัย
ความเป็นปรนัย(Objectivity) เปนคุณสมบัติที่สาคัญของเครื่องมือวิจัยทุกประเภท ทั้งนี้
เพราะเครื่องมือที่มีความเปนปรนัยแลวจะทาให้เครื่องมือนั้นมีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นดวย
เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัย มีลักษณะดังตอไปนี้
1. ขอคาถามมีความชัดเจนไมคลุมเคลือ ทุกคนอานแลวเขาใจตรงกันว่า คาถามนั้น ถาม
อะไรไม่ต้องตีความ
2. การตรวจใหคะแนนมีความแนนอนตรงกัน ไมวาใคร ๆ ตรวจก็จะไดคะแนน เชนเดียว
กัน เชน ขอสอบลักษณะแบบปรนัยถาตอบถูกได้คะแนน ถ้าตอบผิดไมไดคะแนน เปนต้น ใครมา
ตรวจขอสอบขอนี้จะ ตองใหคะแนนในลักษณะนี้เหมือนกัน ซึ่งตรงกันข้ามกับขอสอบแบบ อัตนัยถ้า
ผูตรวจคนละคนการใหคะแนนอาจไม่เท่ากัน แล้วแตการตัดสินใจของผู ตรวจ และความคิดเห็นของผู
ตรวจนั้น ๆ
3. สามารถแปลความหมายของคะแนนไดชัดเจน สามารถแปลความหมายไดตรงกัน ว
ามีความสามารถในระดับใด เชน ขอสอบแบบปรนัยจานวน 100 ขอ ถาตอบถูกได้คะแนนตอบผิดไม
ไดคะแนนไดทั้งเกณฑไววา นักเรียนที่สอบไดต่ากวา 50 คะแนน ถือวาสอบตกไมวาใครมา ตรวจก็จะ
แปลผลไดตรงกันในการพิจารณาวานักเรียนคนใดสอบไดสอบตก
การตรวจสอบความเปนปรนัย
เครื่องมือในการวิจัย สามารถตรวจสอบความเปนปรนัยไดดังนี้
1. โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบสานวนภาษามีความชัดเจนและเหมาะสมกับวัยและ ระดับ
ความรูของผูตอบ ตลอดจนการตรวจสอบเกณฑ์ในการใหคะแนนและการแปลความหมาย ของคะแนน
2. การทดลองกับกลุมทดลองที่ไม่ใชกลุมตัวอยางแลวสอบถามความคิดเห็นของผูตอบ วาเข
าใจ ขอสอบชัดเจนหรือไม ความเป็นปรนัยเปนคุณภาพของเครื่องมือที่จาเป็นมากทั้งนี้เพราะถาไมมี
ความเปน ปรนั ย กลุ มตั วอยางอานขอค าถามแล้ วไมเขาใจในส านวนภาษาที่ ใช ยอมท าใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนในคาตอบได
1. ความยากงาย
ความยากงาย (Difficulty) เปนคุณ สมบัติที่แสดงใหเห็ นวาขอคาถามนั้นมีความยาก หรือ
งายมากนอยเพียงใด คุณสมบัติในขอนี้เนนเฉพาะเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบที่วัดทางดาน พุทธิป
ญญา (Cognitive domain) ซึ่งอาจเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หรืออาจเปนแบบทดสอบวัดความ
ถนัดก็ได ความยากงาย พิจารณาเปนรายขอหรือทั้งฉบับก็ได
การตรวจสอบความยากงายจาแนกได 2 วิธีดังนี้ ( พวงรัตน ทวีรัตน์, 2538 : 129–130)
1.1 การตรวจสอบความยากงายทั้งฉบับ
การตรวจสอบความยากงายทั้งฉบับนั้นเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลการสอบ ดังนี้
(1) ถาไดคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกับครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ขอสอบฉบับนั้นมี ความ
ยากปานกลาง เชน คะแนนเต็ ม 100 ถาคะแนนเฉลี่ ย อยู ร ะหวาง 55 - 50
คะแนน ขอสอบชุดนี้มีความยากปานกลาง
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(2) ถาไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขอสอบฉบับนั้นก็งาย เชน ได
คะแนนเฉลี่ย 70 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
(3) ถาคะแนนเฉลี่ยต่ากวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ขอสอบชุดนั้นยากมาก เชน ได
คะแนนเฉลี่ย 30 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
1.2 การตรวจสอบความยากงายเปนรายขอ
การตรวจสอบความยากงายเปนรายขอนี้สามารถทาได้ 2 วิธีดังนี้
(1) การตรวจสอบความยากงายเปนรายขอโดยเปรียบเทียบสัดสวนระหวาง จานวน
ผู้ที่ตอบขอสอบในแตละขอถูกตอจานวนผูเขาสอบทั้งหมด ดังสูตรตอไปนี้
P = NR
เมื่อ P คือ คาความยากงายของคาถามแตละขอ
R คือ จานวนผูตอบถูกในแตละขอ
N คือ จานวนผูเข้าสอบทั้งหมด
เกณฑความยากของขอสอบ อยูในชวงระหว่าง 0.2 กับ 0.8
การแปลผล
 ถา P มีค ามาก หมายถึงมคนตอบถูกในขอนั้นมาก ข้อสอบนั้นมีความงา
ยสูง เชน ขอสอบมีค า P = 0.8 แสดงวาขอสอบมีความยากในระดับต่า
ซึ่งก็คือข้อสอบงาย
 ถา P มีคาปานกลาง หมายถึงมีคนตอบถูกปานกลาง ขอสอบนั้นมีความยา
กงาย ในระดับปานกลาง เช่น ขอสอบมีคา P = 0.5 แสดงวา ขอสอบนั้นมี
ความยาก และความงาย ในระดับปานกลาง
 ถา P มีคาน้อย หมายถึงมีคนตอบถูกในข้อนั้นนอย ขอสอบนั้นมี ความยาก
เช่น ขอสอบมีคา P = 0.2 แสดงวาขอสอบนั้นยากเกินไป
(2) การตรวจสอบในรูปของความยากงายมาตรฐาน ซึ่งเปนความยากงายที่แปลง ค
าใหอยูในรูปของคะแนนมาตรฐาน ดังสูตรตอไปนี้
Δ = 4 Z + 13
เมื่อ Δ (Delta) คือ คาความยากงายมาตรฐาน
Z
คือ คาความยากงาย (P) ที่ถูกแปลงมาเป็นคะแนนมาตรฐานซี
คาความยากง่ายมาตรฐานน่าจะมีหนวยเดียวกันจึงสามารถเปรียบเทียบกันได และ สามารถ
หาค่าเฉลี่ยไดทาให้ทราบค่ าความยากงายมาตรฐานเฉลยของขอสอบทั้งฉบับได แตถาเปนคาความ
ยากง่ายในรูปของคา P ไมสามารถหาค่าความยากเฉลี่ยของขอสอบทั้งฉบับได
การพิจารณาคาความยากมาตรฐาน
ถาขอสอบนั้นมีคา Δ นอย (ตัวถูก) หมายถึง ขอสอบขอนั้นง่าย
ถาขอสอบนั้นมีคา Δ มาก (ตัวถูก) หมายถึง ขอสอบนั้นยาก
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ถาขอสอบนั้นมีคา Δ = 13 (ตัวถูก) หมายถึง ขอสอบนั้นมีคาความยากปานกลางพอดี (ตรง
กับคา P = 0.5)
ความยากงายเปนคุ ณ สมบั ต พื้ น ฐานของเครื่ อ งมื อ ที่ เป็ น แบบทดสอบ ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ ง
ตรวจสอบทุกครั้ง โดยที่ควรคานึงถึงคุณสมบัติขอนี้เป็นเบื้องต้น ทั้งนี้เพราะเครื่องมือที่มีความยากงาย
ไมเหมาะสม จะทาใหเครื่องมือนั้นไม่มคี วามเชื่อมั่นดวย
คาอานาจจาแนก
คาอานาจจ าแนก (Discrimination)เปนคุณสมบัติของเครื่องมือที่ สามารถจาแนกบุคคล ที่ถู ก
ทดสอบออกเปนผู้ที่มีคุณสมบั ติสอดคลองกับเครื่องมือที่ตองการวัดได ถาเปนเครื่องมือวัด ความรูและ
ปัญญาซึ่งมักจะเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ต้องสามารถแยกบุคคลที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง (กลุมเรียนเกง) และกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า (กลุมเรียนออน) ไดแลว แบบทดสอบนั้นมีค่า
อานาจจาแนกสูงแตถาทดสอบแล้วไม่ทราบวากลุมไหนเกงหรือ กลุมไหนออน มีลักษณะเทาเทียมกันหมด
แบบทดสอบนั้นมีค่าอานาจจาแนกต่า
คาอานาจจาแนกนี้ เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่จาเปนตองตรวจสอบในเครื่องมือที่เกี่ยวข
องกับการศึกษา และจิตวิทยา ซึ่ง ส่วนใหญจะเปนแบบสอบถาม เช่น แบบสอบถามวัด ความวิตก
กังวล ถาแบบสอบถามนี้มีคาอานาจจาแนกสูง จะตองสามารถแยกกลุ่มที่มีความวิตก กังวลสูง และกลุ
มที่ไมมีความวิตกกังวลไดชัดเจน แตถาไมสามารถแยกไดวากลุมใดบางที่มีความวิตกกังวลกลุมใดที่ไม่
มีความวิตกกังวลแสดงว่าแบบสอบถามชุดนั้น มีคาอานาจจาแนกต่าใชไมได ตองปรับปรุงใหม่
การตรวจสอบคาอานาจจาแนก
การตรวจสอบคาอ านาจจาแนกตามลั ก ษณะของเครื่ อ งมื อ วั ด ทางพุ ท ธิป ญญาและทาง
จิตวิทยาได 2 วิธีดังนี้ ( นิคม ตงคะพิภพ, 2543 : 130 – 133)
1. การตรวจหาคาอานาจจาแนกของเครื่องมือวัดทางพุทธิปญญา
สามารถหาค่าอานาจจาแนกรายขอ โดยใชสัดสวนของความแตกตางระหวางกลุ่มสูงและกลุมต่า
วิธีการคานวณมีดังตอไปนี้
(1) นาแบบทดสอบไปสอบกับกลุมตัวอยาง หลังจากตรวจใหคะแนนแลวใหเรียง คะแนน
จากสงไปหาต่า แล้วแบงเป็นกลุ่มสูง - กลุมต่า (หรือกลุมเก่ง - กลุมออนก็ได) โดยใช สัดสวน 50 %
(2) นับจานวนคนที่ตอบขอสอบถูกของแตละกลุมในขอเดียวกัน
(3) แทนคาในสู ต ร คาอ านาจจ าแนกจะมี ค าอยู่ ร ะหว่ า ง -1 ถึ ง +1 ขอสอบที่ มี
คาอานาจจาแนก เปนบวก และใกล +1 แสดงวามีค่าอานาจจาแนกสูง ส่วนข้อสอบที่มีค่าอานาจ
จาแนกเป็นลบหรือ เทากับ 0 แสดงวา ขอสอบนั้นไมมีค่าอานาจจาแนก คาอานาจจาแนกตามเกณฑที่
กาหนดมีคา ตั้งแต 0.2 ขึ้นไป
2. การตรวจสอบคาอานาจจาแนกของเครื่องมือทางจิตวิทยา โดยใช t - test
วิธีการคานวณ ดังตอไปนี้
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(1) ตรวจใหคะแนนแตละขอตามขอตกลงของเครื่องมือชนิดนั้น ๆ (เชน เห็นดวย =
2 ไมแนใจ = 1 ไมเห็นดวย = 0 ) แลวรวมคะแนนทุกข้อ
(2) เรียงลาดบคะแนนจากผู้ที่ไดคะแนนสูงไปหาคะแนนต่า
(3) แบงออกเปน 3 กลุ ม คือกลุ มสูงกลุ่มกลางและกลุ่มต่า โดยใชสั ดสวนกลุ่มสู ง
และกลุมต่า 25 % เพื่อนามาวิเคราะห ส่วนกลุ่มกลาง 50 % ไมตองนามาวิเคราะห
(4) น าแตละขอของคาถามนามาแจกแจงความถี่เป็นรายขอ เพื่อหาคะแนนเฉลี่ ย
และความแปรปรวนรายขอของทุกคนในกลุมสูงและกลุ่มต่า
(5) แทนคาในสูตร
(6) น าคา t ที่ คานวณไดควรน าไปเปรียบเที ยบกับ คาวิกฤตของ t วิก ฤต จึงควร
เลือกคา t ที่มีคาสูง ๆ มากกวา t วิกฤต ขึ้นไป ถาคา t ต่ากวา t วิกฤต ขอสอบขอนั้นไมมีค่าอานาจ
จาแนกใหตัดทิ้งไป
การตรวจสอบคาอานาจจาแนกจากแบบทดสอบวัดเจตคติควรเลือกกลุ มตัวอย่างที่มี
ลักษณะแตกตางกันมากๆ เพราะสามารถจาแนกความรู สึก ความคิดเห็นที่แตกตางกันไดแต่ถ้ากลุ
มตัวอยางเปนกลุ มลั กษณะเดียวกันและเปนลั กษณะที่ต องการศึกษา เชน ตองการตรวจสอบ คา
อานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดเจตคติต อวิชาชีพครูนาไปทดสอบกับครูอาจจะไดความรูสึก ความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ลักษณะเชนนี้ไมสามารถกลาวไดวา แบบทดสอบนี้ไมมีคาอานาจจาแนก
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
นิพนธ์ ไตรสรณะกุล**
การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทางสถิติที่มีความสาคัญ เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับกรอบแนวความคิด สมมุติฐาน เทคนิคการ
วัด และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งหมายรวมทั้ง การเก็บข้อมูล (Data Collection) คือ การเก็บข้อมูล
ขึ้นมาใหม่ และการรวบรวมข้อมูล (Data Compilation) ซึ่งหมายถึง การนาเอาข้อมูลต่างๆที่ผู้อื่นได้
เก็บไว้แล้ว หรือรายงานไว้ในเอกสารต่างๆ มาทาการศึกษาวิเคราะห์ต่อ
ประเภทของข้อมูล
ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวแปรที่สารวจโดยใช้วิธีการวัดแบบใดแบบ
หนึ่ง โดยทั่วไปจาแนกตามลักษณะของข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) คือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือนามาให้รหัสเป็น
ตัวเลข ซึ่งสามารถนาไปใช้วิเคราะห์ทางสถิติได้
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข ไม่ได้มีการให้รหัสตัวเลขที่
จะนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ แต่เป็นข้อความหรือข้อสนเทศ
ความหมายของการเก็บข้อมูล
1. ความหมายของการเก็ บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมู ล เป็ นกระบวนการที่ มีระบบ
ขั้นตอนในการดาเนินการของการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากแหล่งข้อมูลที่
กาหนดไว้ ที่จะนามาวิเคราะห์ ในการตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ker linger, 1986 :392)
2. ลัก ษณะสาคัญ ของการการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ลัก ษณะส าคัญ ของการเก็บ รวบรวม
ข้อมูลที่ดีต่อการวิจัย มีดังนี้
2.1 จะต้องสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างครบถ้วน โดยหลังจากผู้วิจัย
วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว ควรพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของการวิจัยหรือไม่
2.2 จะต้องสนองตอบต่อการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยและใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐานได้อย่างครบถ้วน
2.3 จะต้องมีการดาเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบในการเลือกใช้เครื่องมือ
ในการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง
** อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุ ษฎีบัณฑิ ต
วิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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3. การเตรีย มการส าหรั บ การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ควรได้มี การ
เตรียมการสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ (บุญธรรม จิตอนันต์, 2540: 91-92)
3.1 วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ โดย
อาจใช้เครื่องมือประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสองประเภท เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และ
สมบูรณ์มากที่สุด
3.2 ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยใด ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีผู้วิจัยจะต้องเก็บรวม
รวม ข้อมูลด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้ที่วางแผน และรู้เรื่อง/ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมได้ดีที่สุด แต่ถ้ าใน
การวิจัยมีผู้ช่วยเก็บ รวบรวมข้อมูล จะต้องให้ คาแนะนา หรือคาชี้แจงให้ แก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
เข้าใจวิธีการและข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และปราศจากความลาเอียง (หน้าที่ 212 บทที่ 8 เครื่องมือ วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล)
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องทราบว่าเป็นใคร
จานวน เท่าไร อยู่ที่ไหน ที่จะปรากฏในแผนการดาเนินการวิจัยที่จะต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าจะเก็บ
รวบรวม ข้อมูลด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือใช้ผู้ช่วยผู้วิจัย
3.4 ลั ก ษณะเฉพาะของผู้ ให้ ข้ อ มู ล เป็ น ลั ก ษณะของผู้ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ผู้ วิ จั ย จะต้ อ ง
รับทราบว่า เป็นอย่างไร โดยเฉพาะเวลาที่จะให้แก่ผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 กาหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องทราบว่าจะเก็บข้อมูลในช่วง
ใดที่ สอดคล้องกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ควรจะต้องมีการวางแผนดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ว่า จะใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าไร ใช้งบประมาณและแรงงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มากน้อยเพียงใด
3.6 จานวนข้อมูลที่ได้รับคืนจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะจากการจัดส่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์จะต้องได้รับกลับคื นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแบบสอบถาม ที่จัดส่ ง
ทั้งหมด และถ้ารวมกับจานวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยตนเองจะมีการสูญหายของข้อมูล ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 จึงจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือที่จะนามาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย
3.7 การตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อ
ได้รับ ข้อมูลกลับคืนแล้วจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลว่ามีความครบถ้วนตามที่ต้องการ
หรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการไม่ตอบในบางประเด็นอาจจะต้องมีการติดตามเป็นการเฉพาะ
รายบุ คคลอย่างเร่งด่วน แต่ถ้าไม่สามารถดาเนินการได้หรือพิจารณาแล้วว่ามีความไม่สมบูรณ์ ของ
ข้อมูลให้นาข้อมูลชุดนั้นออกจากการวิเคราะห์ข้อมูล
4. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาแนกเป็นขั้นตอนดังนี้
4.1 กาหนดข้อมูลและตัวชี้วัด เป็นการกาหนดว่าข้อมูลที่ต้องการมีอะไรบ้าง โดย
การศึกษาและวิเคราะห์จากวัตถุป ระสงค์หรือปัญหาของการวิจัยว่ามีตัวแปรอะไรบ้างที่เป็น ตัวแปร
อิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดจึงจะได้ข้อมูล ที่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง
4.2 กาหนดแหล่งข้อมูล เป็นการกาหนดว่าแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลเป็นใคร อยู่ที่
ไหนมีขอบเขตเท่าไร ที่จะต้องกาหนดให้ชัดเจน และเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ แล้ว จะต้อง
พิจารณาว่าแหล่งข้อมูลนั้นๆ สามารถที่จะให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนหรือไม่
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4.3 กาหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม และ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
4.4 เลื อกวิธีก ารเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จะต้ องเลื อ กใช้วิธีการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล ที่
เหมาะสม (แหล่งข้อมูล/ขนาดกลุ่มตัวอย่าง/การวิเคราะห์ข้อมูล) ประหยัด ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน มี
มากเพียงพอและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
4.5 นาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้ เป็ นการทดลองใช้เครื่องมือที่สร้าง
ขึ้น หรือนาของคนอื่นมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ ที่
จะต้องปรับปรุงและแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ระเบียบ
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์หน้าที่ 213)
4.6 ออกภาคสนาม เป็ น การด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตามแผนการและ
กาหนดการที่จัดเตรียมไว้และปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้รับข้อมูล
กลับคืนมา มากที่สุด
5. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลือกเครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
การพิจารณาเลือกเครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (ปาริชาติ
สถาปิตานนท์, 2546: 163-165)
5.1 ลักษณะของปัญหาการวิจัยที่จะต้องชัดเจน ที่จะช่วยให้ ทราบประเด็นสาคัญ
กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นกฎเกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อตอบปัญหาการวิจัย
5.2 กรอบแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้เห็นแนวทางของการวิจัยในประเด็น
ใด ๆ ใน อดีตว่าใช้ระเบียบการวิจัยอย่างไรในการดาเนินการวัดตัวแปรนั้น ๆ
5.3 ระเบียบวิธีวิจัยที่แต่ละรูปแบบจะมีหลักการ ประเด็นคาถามและแนวทางในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอยู่แล้ว
5.4 หน่วยการวิเคราะห์ ได้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคล วัตถุ ที่ใช้เป็น “เป้าหมาย” ใน
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวแปรที่กาหนดตามเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับ หน่วย
การวิเคราะห์
5.5 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาการใช้เวลาและงบประมาณในการวิจัย
5.6 คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มตัวอย่าง อาทิ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กเล็กจะต้องใช้
วิธีการ สัมภาษณ์ หรือการสังเกตแทนการใช้แบบสอบถาม เป็นต้น
การเตรียมการสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรได้มีการเตรียมการสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ (บุญ
ธรรม จิตอนันต์ ,2540 : 91-92)
1. วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้เครื่องมือ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสองประเภท เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์มากที่สุด
2. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยใด ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีผู้วิจัยจะต้องเก็บรวมรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้ที่วางแผน และรู้เรื่อง/ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมได้ดีที่สุด แต่ถ้าในการวิจัยมี
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ผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องให้คาแนะนา หรือคาชี้แจงให้แก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลได้เข้าใจวิธีการ
และข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนและปราศจาก
ความลาเอียง
3. ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องทราบว่าเป็นใคร จานวน
เท่าไร อยู่ที่ไหน ที่จะปรากฏในแผนการดาเนินการวิจัยที่จะต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าจะเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือใช้ผู้ช่วยผู้วิจัย
4. ลักษณะเฉพาะของผู้ให้ข้อมูล เป็นลักษณะของผู้ให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยจะต้องรับทราบว่าเป็น
อย่างไร โดยเฉพาะเวลาที่จะให้แก่ผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. กาหนดระยะเวลาในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล จะต้ องทราบว่าจะเก็บ ข้ อมู ล ในช่ ว งใดที่
สอดคล้องกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ควรจะต้องมีการวางแผนดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลว่า
จะใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าไร ใช้งบประมาณและแรงงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาก
น้อยเพียงใด
6. จานวนข้อมูลที่ได้รับคืนจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะจากการจัดส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์จะต้องได้รับกลับคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแบบสอบถามที่จัดส่งทั้งหมด และถ้ารวม
กับจานวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยตนเองจะมีการสูญหายของข้อมูลได้ไม่เกินร้อยละ 5 จึงจะเป็น
ข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือที่จะนามาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย
7. การตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูล
กลับคืนแล้วจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลว่ามีความครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้า
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการไม่ตอบในบางประเด็นอาจจะต้องมีการติดตามเป็นการเฉพาะรายบุคคล
อย่างเร่งด่วน แต่ถ้าไม่สามารถดาเนินการได้หรือพิจารณาแล้วว่ามีความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลให้นา
ข้อมูลชุดนั้นออกจากการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยรวมๆแล้วหมายถึง คุณลักษณะของข้อมูล ที่นักวิจัยรวบรวมมาใช้ในการศึกษาวิจัย มี
ข้อสังเกตว่าเราสามารถตั้งสมมติฐานต่างๆ กัน ในเรื่องธรรมชาติของ ความรู้ สมมติฐานที่แตกต่างกัน
นี้ ได้ถูกแปลงไปเป็ น การใช้ป ระเภทข้อมูล ที่ ต่างกัน นั กวิจัยกลุ่ มปฏิฐ านนิ ยม ตั้งสมมติ ฐานว่าเรา
สามารถสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ได้ทั้งยังสามารถวัดและวิเคราะห์เป็นตัวเลขและในเชิงวัตถุวิสัยได้ การ
ใช้การวัด และวิเคราะห์ เป็ น ตัวเลข เรียกกันว่าเป็นแนวทางศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งได้แก่การวิจัยที่
เกี่ย วกับ ปริ มาณ ที่ ส ามารถวัด ได้ ฉะนั้ น เราอาจจะสนใจในความสั มพั น ธ์ระหว่างการลงทุน ทาง
เศรษฐกิ จ ในการกีฬ ากั บ ความส าเร็จในเวลาต่อมาเราอาจจะศึกษาเรื่องนี้ โดยการวัด ว่า เราได้ ใช้
จ่ายเงินลงทุนไปมากน้อยเท่าใดในกีฬาชนิดหนึ่ง (เช่น กีฬา ฟุตบอล) และวัดผลการแข่งขันในกีฬา
ประเภทนั้นได้แง่ของการนับเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งสาคัญๆ เช่น กีฬา โอลิมปิก เป็นต้น วิธีนี้
จะทาให้เราได้ข้อมูลเป็นตัวเลขมาจานวนหนึ่ง ซึ่งจากนั้นจะนามาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อที่จะกาหนดว่า
ระหว่างตัวแปรทั้งสองนั้น มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ วิธีนี้คือการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวแปรนั้นสามารถ
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วัดได้ โดยตรงและแปลงไปใช้ในรูปของตัวเลขได้ง่าย ซึ่งจากนั้นก็ทาการวิเคราะห์ด้วยสถิติ (ฉะนั้น จึง
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด กับกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม)
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีเป้าหมายที่จะศึกษาในเชิงคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะวัดได้
คือ ไม่สามารถลดทอนลงเป็นตัวเลขได้เช่น ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งได้แก่ มโน
ทัศน์ทั้งหลายที่ เกี่ยวข้องกับแนวทางศึกษาความรู้แบบนัยนิยม การวิจัยเชิงคุณภาพใช้ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ที่ไม่ใช่ตัวเลข เพื่อที่จะบรรยายและเข้าใจมโนทัศน์เหล่านั้น เพราะฉะนั้น นักวิจัยอาจจะใช้
แนวทางศึกษาทางเลือก เพื่อให้เข้าใจเจตนาของผู้ที่เข้าไปชมการแข่งขันต่างๆโดยถามพวกเขาให้บอก
เหตุผลว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจะไม่เข้าชมการแข่งขันใน อนาคต ความคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยากจะ
แปลงเป็นตัวเลขได้อย่างมีความหมาย และด้วยเหตุนั้นข้อมูลในรูปของถ้อยคาที่นักวิจัยนามาใช้แปล
เป็ น ตัว เลขได้ อย่ างมี ความหมาย และด้ วยเหตุนั้ นข้อ มูล ในรูป ของถ้อยคาที่ นัก วิจัย นามาใช้ แปล
ความหมายมี ค วามเหมาะสมในการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ ซึ่ งไม่ เหมื อ นกั บ เชิ งปริม าณ ประเด็ น เรื่อ ง
“จานวน เท่าไหร่” อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพ การตัดสินใจที่จะ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หรือเชิงคุณภาพ(Quantitative data) ขึ้น อยู่
กับธรรมชาติหรือลักษณะของคาถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยของ แต่ละคน เห็นได้ชัดว่า
ถ้าเราสนใจในการวัดปรากฏการณ์บางอย่าง ถ้าอย่างนั้นเราจาเป็นต้องเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ ถ้าเรา
สนใจในความคิด หรือความรู้สึกของคนมากกว่า ถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ยากที่จะทาให้เป็นเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ จะมีความเหมาะสมมากกว่า ไม่มีแนวทางศึกษาใดดีกว่าวิธีอื่น แต่ว่าแนวทาง
การศึกษาควรถูกกาหนดโดยคาถามการวิจัย มากกว่า ตัวอย่างเช่น อย่าตั ดสินใจที่จะเก็บข้อมูล เชิง
คุณภาพเพียงเพราะว่าเราไม่สบายใจกับการวิเคราะห์ด้วย วิธีการทางสถิติจงแน่ในเสมอว่าแนวทาง
การศึ ก ษาของเรามี ค วามเหมาะสมกั บ ค าถามวิจั ย มากกว่ าทั ก ษะหรือ ความ พอใจส่ ว นตั ว การ
ผสมผสานข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เราอาจตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลผสมกันระหว่างข้อมูลเชิง
ปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพ แต่ในเรื่องนี้มีความเห็นแตกต่างกัน
นักวิชาการบางคนกล่าวว่าทั้งสองแบบเข้ากันไม่ได้เนื่องจากมันใช้สมมติฐานทางญาณวิทยาที่
แตกต่ างกั น นั กวิชาการท่ านอื่ นกล่ าวว่าเนื่ องจากปั ญหาข้ อจ ากั ดด้ านเวลาความจ าเป็ นที่ จะจ ากั ด
ขอบเขตของการศึ กษาและ ความยุ่ งยากของการตี พิ มพ์ ผลการศึ กษาเหล่ านั้ นนั บเป็ นปั จจั ยที่ เป็ น
อุปสรรคต่อการวิจัยที่ใช้ข้อมูลผสมผสานกันทั้ง ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การผสานกันระหว่าง
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอาจทาให้ได้ผลผลิต สุดท้ายที่สามารถแสดงให้เห็นคุณประโยชน์
อย่างสาคัญของวิธีการวิจัยทั้งสองแบบ อย่างเด่นชัด อย่างไรก็ดีสิ่งสาคัญก็คือว่า แนวทางศึกษาของเรา
จะต้องเหมาะสมกับคาถามการวิจัยมากกว่าความพอใจ ส่วนตัวของเราเอง เราสามารถใช้วิธีผสมระหว่าง
การวิจัยเชิงประมาณกับเชิงคุณภาพได้ในลักษณะต่อไปนี้
1. วิธีการหนึ่งช่วยสนับสนุนอีกวิธีการหนึ่ง ฉะนั้น งานวิจัยเชิงปริมาณส่วนหนึ่งอาจชี้ให้เห็น
ว่ามีเหตุการณ์ บางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งจากนั้นจะสามารถอธิบายได้โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
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2. วิธีทั้งสองศึกษาปัญหาเดียวกัน เราอาจใช้วิธีการเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลค่อนข้างไม่
ซับซ้อน (Simple) หรือข้อมูลตัวเลขจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ในขณะที่วิธีการเชิงคุณภาพอาจจะ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ ละเอียดลึกจากกลุ่ม ตัวอย่างขนาดที่เล็กกว่า สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องพิจารณาตั้งแต่
เริ่มแรกก็คือว่า เรามีเวลาและทรัพยากรที่จะดาเนินการวิจัยแบบพหุวิธี (Multi Methods) คือ การใช้
วิธีวิจัยต่างๆ เพื่อศึกษาคาถามการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์อย่างเดียวกัน) หรือแบบวิธีผสม
(Mixed Methods) คือ ซึ่งใช้สองวิธีวิจัยศึกษาคาถามการวิจัยอย่างเดียวกัน) บ่อยครั้งที่วิธีการศึกษา
เช่นนั้นต้องใช้เวลาและเงินมากกว่า และเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาอย่างสาคัญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้า เรามีข้อจากัดเกี่ยวกับเวลาและทรัพยากร
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธี ได้แก่
1. การทดสอบเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกั บความรู้ความสามารถของบุคคล ทาการ
ทดสอบในสภาพแวดล้อมที่กาหนดเครื่องมือทีใช้เรียกว่าแบบทดสอบ
2. การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการพูดคุย มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้
สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ เครื่องมือทีใช้เรียกว่าแบบสัมภาษณ์
3. การสอบถาม เป็นการส่งเอกสารคาถามที่เรียกวา แบบสอบถาม ไปให้กลุ่มเป้าหมายตอบกลับมา
4. การสั ง เกต เป็ น วิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล โดยผู้ วิ จั ย เข้ า ไปท าการสั ง เกตพฤติ ก รรมของ
กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้เรียกว่า แบบสังเกต
5. การเก็บรวบรวมจาก เอกสาร หลักฐาน ร่อยรอย ผลงาน ชิ้นงาน
6. การเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนอื่นผู้วิจัยจะต้องพิจารณาเลือกวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเสียก่อน เพราะการเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เหมาะสมจะมีผลต่อข้อมูลทีได้ เช่น การใช้
แบบสอบถามทัศนคติของ ชาวบ้านทีมีต่อการปฏิรูปทางการศึกษา ในการตอบของชาวบ้านอาจมีปัญหา
เกี่ยวกับการอ่านและ ความเข้าใจต่อคาถาม อาจทาให้คาตอบที่ได้รับกลับมาไม่ตรงกบความเป็นจริง
ดังนั้นในการเลือกใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้
6.1 ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาวาเป็นคนกลุ่มใด มีระดับการศึกษา
เป็ น อย่ างไร มี ป ระเพณี และวัฒ นธรรมเป็ นอย่ างไร ในบางครั้งอาจจะต้อ งคานึงถึงความเชื่อและ
ค่านิยมอีกด้วย เช่น การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกบการพัฒนาแหล่งน้าของชาวชนบท ควรใช้การ
สัมภาษณ์จะเหมาะสม กว่าการสอบถาม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไม่ออกและความเข้าใจ
ในคาบางคา
6.2 ตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา เช่น การศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียน ตัวแปร
ที่ศึกษาคือ ภาวะโภชนาการ ซึ่งเป็ นลักษณะการแสดงออกของพฤติกรรม การสัมภาษณ์ หรือการ
สอบถาม อาจได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงจาเป็นต้องใช้การสังเกต
6.3 ระยะเวลาทีใช้ ในกรณีทีผู้วิจัยมีข้อจากัดเรื่องเวลา ทาให้ไม่สามารถใช้วิธีการและ
เครื่องมือ ที่เหมาะสมที่สุดได้ แต่กลับต้องใช้วิธีการและเครื่องมือที่ทาให้สามารถเก็บข้อมูลได้ตามเวลาที่136
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กาหนด เช่น การสารวจความสนใจในรายการโทรทัศน์ของชาวบ้าน แม้วาการสัมภาษณ์จะทาให้ได้ข้อมูล
ที่แม่นยากว่าแต่ต้องใช้ เวลามากไม่ทันต่อความต้องการที่ จะนาผลไปใช้ จึงอาจต้องเปลี่ยนมาใช้ การ
สอบถามให้ชาวบ้านกรอกข้อมูลแทนซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลที่ได้จะต้องมีความคลาดเคลื่อนมากกว่า ผู้วิจัย
จึงต้องพิจารณาตัวคาถามโดยคาถามต้องชัดเจน ไม่ซับซ้อน ทาให้ผู้อ่านสามารถ เข้าใจได้ง่าย และไม่
ควรมีคาถามมากจนเกินไป
นอกจากนี้ตัวแปรบางอย่างอาจต้องใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี จึงจะทาให้ได้
ข้อ มู ล เพี ย งพอที่ จ ะสรุ ป ผลการวิจั ย ได้ เช่ น การวั ด ความรู้ค วามสามารถในด้ านการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน การใช้แบบทดสอบไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่านักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการทดสอบภาคปฏิบัติเพียงอย่างเดียว ก็ยังสรุปผล
ได้เพียงบางส่วนเพราะนักเรียนบางคนมีความรู้ความสามารถทางทฤษฎีแต่อาจจะไม่มีความถนัดใน
การปฏิบัติจริง การเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรอย่างนี้จึงต้องใช้มากกว่า 1 วิธี
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เทคนิคการรวบรวมข้อมูล
1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documents)
เอกสารเป็นหลักฐานสาคัญที่ จะทาให้ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมองเห็นภาพรวม
ทั้งระบบ ทั้ งที่ เป็ น ปั จ จั ย กระบวนการ และผลลั พ ธ์ รวมทั้ งปั ญ หาอุป สรรคต่างๆ อี กทั้ งเอกสาร
หลักฐานยังสามารถชี้เห็นถึงพฤติกรรมของบุคคล วัฒ นธรรมองค์กร ความมุ่งมั่นตั้งใจ หรือความรู้
ความสามารถได้อีกด้วย เปรียบเสมือนแผนที่นาทางที่จะช่วยให้ กระบวนการเริ่มต้นได้ ตรงจุดที่
ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ย วข้อง วิธีก ารรวบรวมข้อมูล จากเอกสารหลั กฐานเหล่ านี้ต้ องมีการ
ดาเนินงานเป็นขั้นตอน ผู้รวบรวมข้อมูลต้องกาหนดขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการ เมื่อได้ สารวจและ
ทราบแหล่ งของเอกสารหลั ก ฐานแล้ ว ก็ ท าการรวบรวมเอกสารหลั กฐาน และควรจัดท ารายการ
เอกสารหลักฐานให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการค้นหาและศึกษาในรายละเอียดต่อไป
หลักการสาคัญของการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสารหลักฐานคือ ผู้รวบรวมข้อมูลต้องคัดเลือก
ก่อนว่าเอกสารหลักฐานเหล่านั้นให้ ข้อมูลที่มีคุณภาพหรือไม่ และต้องศึกษาเอกสารหลักฐานอย่าง
ละเอียดรอบคอบพยายามค้นหาความหมายหรือข้อเท็จจริงที่ ปรากฏชั ดเจนหรือแฝงอยู่ในเอกสาร
หลักฐานเหล่านั้น แล้วทาการบันทึกข้อมูล ซึ่งอาจจดบันทึกอย่างละเอียด หรือเลือกบันทึกเฉพาะ
ประเด็นที่ สนใจตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวม และถูกต้องตรงตามความเป็นจริง อย่างไรก็ ตาม
การใช้ วิ ธี รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารหลั ก ฐานก็ มี ข้ อ ดี แ ละข้ อ จ ากั ด ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาดั งตาราง
(Schmuck, 2006)
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ตาราง 1 ข้อดี และข้อจากัดของการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน
ข้อดี
ข้อจากัด
1. ข้ อ มู ล ที่ ได้ ปราศจากความล าเอี ย งของผู้ 1. การบั น ทึ ก จากตั ว เอกสารหลั ก ฐานอาจไม่
รวบรวม เพราะข้อมูลเป็นเอกสารหลักฐานโดยตรง สมบูรณ์ ได้หากเอกสารหลักฐานนั้นมีรายละเอียด
มาก หรืออาจมีความลาเอียงจากการเลือกบันทึก
เฉพาะที่ สาคัญหรือผู้บันทึกให้ความสนใจ
2. สามารถศึกษาข้อมูลเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นผ่าน 2. การตรวจสอบความเที่ ย งตรงของข้ อ มู ล
มาแล้วในอดีตได้
เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตเป็นไปได้ยาก
2. การสังเกต (Observation)
การสังเกตเป็นวิธี การรวบรวมข้อมูลที่ใช้มากสาหรับการวิจัยปฏิบัติการเพราะเป็นวิธีที่
เหมาะสมกับข้อมูลที่เป็นพฤติกรรม การกระทากิริยาอาการหรือการแสดงออกทั้งของบุคคลและของ
กลุ่มบุคคลซึ่งสามารถใช้ ประสาทสัมผัสต่างๆรับรู้ และทาความเข้าใจได้ (Macintyre, 2000)
ตาราง 2 ข้อดี และข้อจากัดของการรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต
ข้อดี
ข้อจากัด
1. เหมาะกั บ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น พฤติ ก รรมมากกว่ า 1. ผู้สังเกตอาจดัดแปลงข้อมูลพฤติกรรมของผู้ถูก
ข้อมูลที่ เป็นความรู้ สึกหรือการรับรู้
สังเกตได้
2. สามารถสังเกตข้อมูลบางอย่างจากผู้ อื่นที่ไม่ใช่ 2. ผู้สังเกตต้องใช้ เวลารอคอยนาน
ผู้ ถูกสังเกตได้
3. สามารถรวบรวมโดยอ้อมจากวีดีทัศน์
3. หากมี ผู้ สังเกตหลายคน ข้อมูลอาจไม่ตรงกัน
4. สามารถเลือกสังเกตได้ อย่างเฉพาะเจาะจง
4. ข้อมูลบางส่วนอาจขาดหายไป ขณะเพ่ง
สังเกตไปเฉพาะที่ ใดที่ หนึ่ง
2.1 วิธีการสังเกต
1) การสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัวและไม่รู้ตัว (known or unknown observation)
การสังเกตโดยผู้ ถูกสังเกตรู้ ตัวนั้น ผู้สังเกตต้องเข้าไปมี ส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์
และใกล้ ชิดกับผู้ถูกสังเกต ข้อดีคือ สามารถสังเกตพฤติกรรมได้ค รบถ้วน แต่มีข้อเสียคือ ผู้ถูกสังเกต
อาจแสดงพฤติกรรมไม่เป็นธรรมชาติ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในห้องเรียน อาจทาให้
ครูแสดงพฤติก รรมที่ แตกต่างจากการสอนปกติ ก็ได้ ส่ วนการสั งเกตโดยผู้ ถูกสั งเกตไม่รู้ตัว นั้น ใน
บางครั้ ง ผู้ สั งเกตอาจไม่ ส ามารถเข้ า ไปอยู่ ใกล้ ชิ ด ในสถานการณ์ นั้ น ได้ แ ต่ มี ข้ อ ดี คื อ ท าให้ ได้
พฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติแท้จริง
2) การสังเกตแบบมี ส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม (participant or non-participant
observation) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้นผู้สังเกตต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ เหมือนเป็นสมาชิก
คนหนึ่ง ซึ่งต้องทากิจกรรมร่วมไปกับกลุ่มด้วย ซึ่งผู้ถูกสังเกตอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ วิธีนี้จะได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนเป็นธรรมชาติ ส่วนการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนั้นผู้สังเกตไม่ได้ร่วมกิจกรรมเป็นเพียงผู้ดู
อยู่ห่างๆ การไม่มีส่วนร่วมนี้อาจได้ข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมธรรมชาติแต่อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
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3) ก ารสั งเก ต แ บ บ มี ระบ บ แ ล ะไม่ มี ระบ บ (structured or unstructured
observation) การสังเกตแบบมีระบบเป็นวิธี ที่ผู้สังเกตกาหนดแนวทางรูปแบบของการสังเกตให้เป็น
ระบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งต้องทราบว่าจะสังเกตอะไร ในเวลาใด โดยจัดเตรียมแบบบั นทึกการสังเกตไว้ อย่าง
ชัดเจนว่าจะบันทึกพฤติกรรมใด และตัวผู้ ถูกสังเกตคือใคร และอาจมี การซักซ้อมการสังเกตไว้ ล่วงหน้า
ซึ่งจะทาให้ ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องมากกว่าการสังเกตแบบไม่มีระบบที่มี ลักษณะ
ตรงกันข้าม ไม่สามารถวางแผนการสังเกตไว้ ล่วงหน้าได้ และควรใช้ กับสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือใน
สถานการณ์ที่ไม่อาจวางระบบการสังเกตได้เท่านั้น
4) การสังเกตโดยตรง และโดยอ้อม (direct or indirect observation) การสังเกต
โดยตรงเป็นวิธีที่ผู้สังเกตอยู่ในสถานการณ์จริงและรวบรวมข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้งหมดได้ เช่น
อยู่ในห้องประชุมขณะที่มีการประชุม เป็นต้น ส่วนการสังเกตทางอ้อมเป็นการสังเกตผ่านเครื่องมือ
บันทึกข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้ เทคนิคบันทึกภาพวีดีทัศน์ และเสียง (audio and video tape) หรือ
สังเกตจากเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีข้อดี คือ สามารถสังเกตซ้าได้ห ลายครั้งในภายหลัง
ขจัดความลาเอียงในการบันทึกข้อมูลของผู้สังเกต มีความเหมาะสมกับบางสถานการณ์ที่หากสังเกต
โดยตรงอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงได้ แต่มี ข้อจากัดคือข้อมูลที่ได้ อาจไม่ครบถ้วน คุณภาพของเสียง
และภาพอาจไม่ ชัดเจน และอาศัยผู้เข้าไปบันทึกภาพและเสียงแทนผู้สังเกต (Macintyre, 2000)
2.2 หลักการสังเกต
ในการสังเกต ผู้สังเกตต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าข้อมูลที่ได้มานั้นจะมีคุณภาพหรือ
ถูกต้องแม่นยามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้สังเกตเป็นหลัก ดังนั้นในการสังเกตจึงมีข้อควรคานึงดังนี้
1) ผู้รวบรวมข้อมูลต้องมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง กลุ่มเป้าหมาย
จะต้องสังเกตคือใครบ้าง แล้วกาหนดรายละเอียดของพฤติกรรมที่จะสังเกตออกเป็นหน่วยย่อย ๆ และให้
เป็นรูปธรรมมากที่สุด
2) ควรมีการเตรียมการสังเกตโดยวางระบบการสั งเกตไว้ ล่วงหน้า หากมี ผู้ สังเกต
หลายคนควรมีการฝึกซ้อมก่อนการสังเกตจริง เพื่อให้การสังเกตมีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลที่ได้มี
ความเป็นปรนัยมากที่สุด
3) ขณะท าการสั งเกต ผู้ รวบรวมข้อมูล ควรมี ส มาธิ จดจ่อกับสถานการณ์ ตื่นตั ว
ตลอดเวลา และเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุด
4) ในการการสังเกตต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ จะรบกวนผู้ถูกสังเกตให้น้อยที่สุด เช่น การ
ถ่ายภาพบันทึกเสียงสนทนาจะต้องระมัดระวังเพื่อให้ได้พฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด
5) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสังเกต หากเป็นการสังเกตแบบรู้ตัวจะต้องขออนุญาตผู้
ถูกสังเกตทุกครั้งก่อนใช้
6) การบันทึกการสังเกตต้องทาอย่างความรอบคอบให้ ข้อมูลตรงตามสภาพความ
เป็นจริง และควรบันทึกรายละเอียดให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันการลืม
2.3 แบบบันทึกการสังเกต
แบบบันทึกการสังเกตเป็นเครื่องมือวิจัยที่ต้องสร้างขึ้นให้ เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของ
การสั งเกตและลั กษณะข้อมูลที่ ต้ องการ ซึ่ งแบ่ งออกได้ เป็ น 3 แบบ คือ แบบตรวจสอบรายการ
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(checklists) แบบมาตรประมาณค่า (rating scales) และแบบบันทึกพฤติกรรม (anecdotal records)
แต่ละแบบมี รายละเอียดดังนี้
1) แบบตรวจสอบรายการ
แบบตรวจสอบรายการ เป็นแบบบันทึกที่ กาหนดพฤติกรรมที่ จะสังเกตออกเป็น
หน่วยย่อยๆ และผู้สังเกตก็ตรวจสอบว่ามี พฤติกรรมเกิดขึ้นหรือไม่ความถี่ ของการเกิดขึ้นเป็นจานวน
มากน้อยเพียงใดผู้สังเกตเพียงแต่ตรวจสอบและทาเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมซึ่งแบบ
ตรวจสอบรายการนี้เป็นแบบที่ใช้ง่ายสะดวก เหมาะสาหรับการสังเกตแบบมี ระบบที่มี การวางแผน
ล่วงหน้าไว้
2) แบบมาตรประมาณค่า
แบบบันทึกการสังเกตที่เป็นแบบมาตรประมาณค่านั้นจะกาหนดระดับความเข้ม
ของพฤติกรรมของผู้ ถูกสังเกตออกเป็นช่วงคะแนน โดยผู้สังเกตจะเป็นผู้ตัดสินว่าพฤติกรรมที่ แสดง
ออกมานั้ น มี ความเข้มอยู่ ในระดับ ใด ตามการกาหนดน้ าหนั กความเข้มของผู้ สั งเกต ซึ่งสามารถ
ออกแบบเพื่อสังเกตข้อมูลรายบุคคลและรายกลุ่มดังตัวอย่าง
3) แบบบันทึกพฤติกรรม
แบบบั นทึกพฤติกรรมเป็นแบบสั งเกตที่ ไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับผู้
สั งเกตแต่ล ะคนจะออกแบบอย่ างไร หากออกแบบบั น ทึ กการสั งเกตที่ ได้ ข้อ มู ล พฤติ กรรมอย่ าง
ละเอีย ดเที่ย งตรง ข้อมูล ที่ได้จ ะเป็ นประโยชน์ ข้อดีของแบบบันทึกพฤติกรรมคือการได้ข้อมูลที่ มี
รายละเอียดไม่จากัดขอบเขต
การสร้างแบบบันทึกการสังเกตมีหลักการดังนี้
1) ศึกษาและกาหนดโครงสร้างพฤติกรรมที่ จะสังเกต แยกองค์ประกอบให้ เห็นรายละเอียด
ของพฤติกรรมทั้งหมดตามระดับความซับซ้อนของพฤติกรรม
2) กาหนดหน่วยสังเกต ซึ่งมักใช้ หน่วยเวลา หรือหน่วยเหตุการณ์ หรือหน่วยบุคคลที่จะสังเกต
3) ออกแบบและจั ด ท าแบบบั น ทึ ก การสั ง เกตฉบั บ ร่ า ง และควรน าไปทดลองใช้ ใน
สถานการณ์จริงเพื่อให้ทราบว่ามีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างไร
4) ปรับปรุงแก้ไขจัดทาแบบบันทึกฉบับจริง
3. การสัมภาษณ์ (Interviews)
การสัมภาษณ์เป็นวิธี การรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการสนทนา ซักถามและโต้ ตอบระหว่างผู้
รวบรวมข้อมูลหรือผู้สัมภาษณ์ (interviewer) กับผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ (interviewee) วิธีนี้
ผู้รวบรวมข้อมูลมีโอกาสสังเกตบุคลิกภาพอากัปกิริยา ตลอดจนพฤติกรรมทางกายและวาจาขณะ
สัมภาษณ์ซึ่งอาจใช้ เป็นข้อมูลที่ใช้ตีความหมายพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ประกอบคาสัมภาษณ์ได้
ด้วย การใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลนั้นมีข้อดีและข้อจากัดดังตาราง (Macintyre, 2000;
Schmuck, 2006)
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ตาราง 3 ข้อดีและข้อจากัดของการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
ข้อดี
ข้อจากัด
1. สามารถตะล่อมถามในประเด็นสาคัญจนได้ 1. ใช้ เวลานาน และเกิดความเอียงได้จากวิธีการ
รายละเอียดลึกซึ้งและครบถ้วนสมบูรณ์
ถามและจากตัวผู้สัมภาษณ์
2. ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ถูกสัมภาษณ์ขณะทา 2. เป็นการยากในการเก็บประเด็นหรือจุดที่สาคัญ
การสัมภาษณ์
จากข้อมูลย้อนกลับ
3. ผู้รวบรวมข้อมูลสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ 3. การเลื อกกลุ่ ม ตัว อย่างที่ เหมาะสมท าได้ยาก
ดีก่อนการสัมภาษณ์ ทาให้ได้รับความไว้ วางใจ หากผู้ให้ข้อมูลไม่เต็มใจ
4. เหมาะสาหรับผู้ให้ข้อมูลที่ไม่สามารถถ่ายทอด 4. ไม่เหมาะกับข้อมูลที่เป็นเรื่องลับหรือประเด็น
ความคิด ความรู้สึกออกมาได้ด้วยการเขียน
อ่อนไหวที่ผู้ให้ข้อมูลอึดอัดหากต้องพูดออกมาต่อ
หน้าผู้สัมภาษณ์
5. เหมาะกับ ข้ อมู ล ที่ เป็ น เรื่อ งลั บ หรือ ประเด็ น 5. ลักษณะทางกายภาพและตาแหน่งหน้าที่ของผู้
อ่ อ นไหวที่ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ไม่ ต้ อ งการบั น ทึ ก ไว้ เป็ น สั ม ภาษณ์ อาจมี ผ ลต่ อ ความล าเอี ย งในการให้
หลักฐาน แต่ต้องการพูดให้ฟัง
สัมภาษณ์
6. สามารถบั น ทึ กเสี ย งไว้ได้ เพื่ อเปิ ดฟั งซ้าหาก 6. การบั นทึ กเสี ยงอาจท าให้ เกิ ดความกลั วที่ จะมี
ต้องการตรวจสอบความสมบู รณ์ และความถูก ผลกระทบจากสิ่ งที่ ให้ สั มภาษณ์ ได้ และไม่ สามารถ
ต้องในการตีความหมาย
บั น ทึ กบรรยากาศอื่ น ๆ ไว้ ได้ ต้ อ งใช้ วิ ธี การจด
รายละเอียดประกอบ
3.1 วิธีการสัมภาษณ์
1) ก ารสั ม ภ าษ ณ์ แ บ บ มี / ไม่ มี ระบ บ (structured or unstructured
interviews) การสัมภาษณ์แบบมีระบบเป็นวิธีการที่ผู้รวบรวมข้อมูลได้ กาหนดรูปแบบการสัมภาษณ์
รายการคาถาม เวลาและสถานที่ สัมภาษณ์ ไว้ เรียบร้อยแล้ว มักใช้กับกรณีมีผู้ถูกสัมภาษณ์ หลายคน
แต่สัมภาษณ์ ในเรื่องเดียวกันขณะสัมภาษณ์ ผู้รวบรวมข้อมูลจะดาเนินการตามระบบที่วางไว้ ซึ่ งทา
ให้ บรรยากาศและวิธีการมีความคล้ายคลึงและมีมาตรฐานเดียวกันทาให้ ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันไม่
เบี่ ยงเบนอันเนื่ องจากความแตกต่างในการสัมภาษณ์ แต่มีข้อจากัดคืออาจทาให้ ได้ข้อมูล ไม่ลึ กซึ้ง
เพียงพอในบางประเด็น ตรงข้ามกับการสัมภาษณ์ แบบไม่มี ระบบที่ผู้รวบรวมข้อมูลอาจตั้งคาถาม
เพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด ทั้งนี้ผู้ รวบรวมข้อมูล อาจทาการสั มภาษณ์ แบบลึก หรือตั้ง
คาถามตะล่อม (probe) ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เพ่งความสนใจไปที่ เรื่องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการ
สัมภาษณ์ แบบรวมจุดสนใจ (focused interviews) ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลละเอียดลึกซึ้ง แต่ข้อมูลที่ได้
จากผู้ ให้ข้อมูลแต่ละคนจะไม่เป็นระบบเดียวกันทาให้ยุ่งยากในการจัดหมวดหมู่และการวิเคราะห์
มากกว่าการสัมภาษณ์แบบมีระบบ
2) การสั ม ภาษณ์ แบบกลุ่ ม / รายบุ ค คล (group/ individual interviews)
ลักษณะการสัมภาษณ์ที่แยกตามจานวนผู้ถูกสัมภาษณ์ จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ แบบกลุ่มและแบบ
รายบุคคล กรณีมีผู้ถูกสัมภาษณ์หลายคนและสัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันหรือต้องการข้อมูลที่ เป็น
ข้อเท็จจริงของกลุ่ม ก็ อาจใช้ การสัมภาษณ์ แบบกลุ่ม วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาในการสัมภาษณ์ และ
ได้ ข้อ มู ล ครบถ้ ว นรวมทั้ งได้ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของข้อ มูล ไปพร้อมกั น ส่ วนการสั ม ภาษณ์
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รายบุคคลนั้นก็ มี ข้อดี คือ ผู้ ถูกสัมภาษณ์ จะให้ ข้อมูลที่ เป็นทัศนะหรือความรู้สึกได้ อย่างอิสระ
มากกว่าการสัมภาษณ์ แบบกลุ่มเพราะไม่มี การครอบงาจากกลุ่ม และเหมาะกับการสัมภาษณ์ เชิงลึก
(in-depth interviews) มากกว่าแบบกลุ่ม แต่ก็ มี ข้อจากัดตรงที่อาจได้ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนเพราะ
ผู้ถูกสัมภาษณ์ ไม่ได้รู้ทั้งหมด หรือจาเป็นต้องตรวจสอบซ้ากับผู้ถูกสัมภาษณ์ คนอื่นทาให้ เสียเวลาใน
การรวบรวมข้อมูลมาก
3.2 หลักการสัมภาษณ์
ในการสัมภาษณ์ ผู้รวบรวมข้อมูลควรดาเนินการดังนี้
1) ผู้รวบรวมข้อมูลควรกาหนดจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ ให้ชัดเจน เตรียมแนว
คาถามแบบบันทึก ตลอดจนอุปกรณ์ อื่นๆ ที่จะต้องใช้ในการสัมภาษณ์ให้พร้อมหากต้องสัมภาษณ์ ใน
เป็ น ประเด็ น ที่ มี ความซั บ ซ้ อ นหรื อ มี ค าถามจ านวนมาก ควรมี ก ารทดลองสั ม ภาษณ์ ก่ อ นการ
สัมภาษณ์ จริงเพื่อทดสอบความชัดเจนของคาถาม และเวลารวมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ซึ่งไม่ควรเกิน 2
ชั่วโมงเพราะผู้ถูกสัมภาษณ์ จะมี ความเหนื่อยล้า ทาให้ข้อมูลที่ได้ อาจไม่มีคุณภาพเพียงพอ
2) ควรมีการติดต่อนัดหมายผู้ถูกสัมภาษณ์ ล่วงหน้า กาหนดช่วงเวลาที่จะใช้สัมภาษณ์
สถานที่และวิธี การสัมภาษณ์ และต้องให้ ผู้ถูกสัมภาษณ์ รู้สึกสะดวก เต็มใจไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ
3) ขณะสัมภาษณ์ต้องสร้างบรรยากาศที่ดี ผ่อนคลายเป็นกันเอง และชี้แจงให้ ผู้ถูก
สัมภาษณ์ทราบว่าจะนาผลการสัมภาษณ์ ไปใช้อย่างไร ให้คารับรองว่าจะไม่ทาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ เสื่อม
เสียหรือเดือดร้อน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ เต็มใจให้ข้อเท็จจริงมากที่สุด
4) ในขณะสัมภาษณ์ ควรตั้งคาถามทีละคาถาม ใช้เวลารอคาตอบไม่เร่งเร้า และไม่
ใช้ คาถามนาหรือชี้แนะ ต้องแน่ใจว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ เข้าใจคาถามทุกคาถามก่อนตอบคาถามต้องตรง
ประเด็น ใช้ภาษาง่ายสื่อความหมายชัดเจนและเป็นคาถามที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ มีข้อมูลเมื่อได้ฟังคาตอบ
ไม่ควรแสดงอารมณ์ หรือปฏิกิริยาใดๆ เช่น การแสดงความเห็นด้วยหรือขัดแย้งต่อคาตอบ เพราะ
อาจมีผลต่อการตอบคาถามต่อไป หากจาเป็นต้องตั้งคาถามเพื่อล้วงหาความจริง หรือถามลึกลงไป
หรือเป็นเรื่องที่อาจมี ผลกระทบควรชี้ แจง และ ขออนุญาต รวมทั้งต้องกระทาด้วยความสุภาพไม่
แสดงลักษณะอาการเร่งเร้าหรืออยากรู้ อยากเห็นจนผู้ถูกสัมภาษณ์มีความอึดอัดที่จะให้ข้อมูล
5) ผู้รวบรวมข้อมูลควรจดบันทึกการสัมภาษณ์ ทันที เพราะอาจลืมได้ พยายามจด
บันทึกให้เร็วและไม่แสดงความกังวลกับการจดบันทึกจนผู้ ถูกสัมภาษณ์ เสียจังหวะในการพูด หากจะใช้
เครื่องบันทึกเสียงหรืออุปกรณ์ อย่างอื่นช่วยจะต้องขออนุญาตและต้องให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ยินยอมก่อนจึง
ใช้ ได้ ห้ามลั กลอบบันทึกการสั มภาษณ์ โดยเด็ดขาดเพราะเป็นการผิ ดจรรยาบรรณ และถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
3.3 รูปแบบคาถามในการสัมภาษณ์
รูปแบบของคาถามในการสัมภาษณ์ ที่ใช้ กันอยู่ในปัจจุบันนี้ แบ่งออกเป็ น 3 แบบ
ตามลักษณะคาถาม คือ คาถามแบบกาหนดคาตอบ (fixed–alternative questions) ค าถามแบบ
ปลายเปิด (open end questions) และคาถามแบบมาตรประมาณค่า (scale questions)
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การสร้างแนวคาถามในการสัมภาษณ์มีหลักการสาคัญเกี่ยวกับการเตรียมคาถามดังนี้
1) คาถามเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับปัญหาวิจัยและตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย
2) คาถามเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้ถูกสัมภาษณ์ และลักษณะข้อมูลที่ต้องการ
3) คาถามชัดเจนไม่กากวม ไม่มีความหมายหลายนัย
4) ไม่ใช้คาถามชักจูงความคิดผู้ตอบ
5) ถามในสิ่งที่ผู้ตอบรู้ หรือมีข้อมูล หรือมีหน้าที่รับผิดชอบ
6) คาถามไม่ทาให้ผู้ตอบรู้สึกต่อต้านโรงเรียนหรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7) ไม่ควรตั้งคาถามที่จะได้คาตอบไม่ตรงตามความจริง
8) ใช้คาถามหลัก และคาถามขยายเพื่อให้ ได้คาตอบที่กระจ่างและชัดเจนที่สุด
นอกจากนี้ในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ อาจใช้คาถามเพื่อขยายความหมายหรือรายละเอียด
ของข้อมูล โดยขณะสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ จะถามคาถามหลักก่อน เมื่อผู้ ให้ สัมภาษณ์ ตอบคาถาม
หลักแล้ว ก็ใช้คาถามตะล่อมเพื่อขยายรายละเอียดตามคาถามหลัก
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
วัฒนา นนทชิต**
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น การวิ เคราะห์ ตั ว แปรที่ ได้ ก าหนดขึ้ น ในกรอบแนวคิ ด ของการ
ศึกษาวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลทุกชนิด มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ หมายถึง การนา ข้อมูลที่เป็นจานวนมาจัดหมวดหมู่ หรือ
เรียงลาดับหรือจัดระบบ สรุปสาระด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อนาไปสู่การตอบคาถามของการวิจัย
สถิติหมายถึงวิธีการที่จัดระบบข้อมูลเพื่อนาไปสู่การตอบคาถามของการวิจิยสถิติเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติพรรณนา กับ สถิติอ้างอิง
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ สถิติพื้นฐานที่มุ่งบรรยายภาพรวมของสิ่งที่
ต้องการศึกษา เป็นผลการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้นไม่นาไปอ้างอิงสู่กลุ่มอื่นได้สถิติพรรณนา
จาแนกได้หลายประเภท ที่สาคัญคือ
- สถิติพรรณนาประเภทการแจกแจงความถี่ ร้อยละ
- สถิติพรรณนาประเภทการวัดค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม เป็นต้น
- สถิ ติ พรรณนาประเภทการวั ดการกระจายของข้ อมู ล เช่ น พิ สั ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เป็นต้น
2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) คือ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
สรุปอ้างอิงไปสู่ค่าของประชากรเป็นค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นไปจนถึงระดับสูงมิใช่เป็นเรื่องที่ทาความเข้าใจได้
ยาก แท้จริงแล้วสถิติวิเคราะห์ทุกตัวมีธรรมชาติแห่งการวิเคราะห์ที่เข้าใจได้ง่าย ๆ (พลศักดิ์ จิรไกรศิริ,
2556, หน้า 88) ดังนี้
1. Pearson Correalation
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่ไม่จาเป็นต้องเป็นตัวแปรต้นและตัวแปร
ตาม แต่อยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ค่าที่ได้เรียกว่า "สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์"
โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00
- ถ้ามีค่าติดลบหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
- ถ้ามีค่าเป็นบวกหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
- ถ้ามีค่าเป็น 0 หมายความว่าตัวแปร 2 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน
** อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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2. Spearman Rank Correlation
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่อยู่ในมาตรการวัดระดับ Ordinal
Scale โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00
- ถ้ามีค่าติดลบหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
- ถ้ามีค่าเป็นบวกหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
- ถ้ามีค่าเป็น 0 หมายความว่าตัวแปร 2 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน
3. Kendall Tau Correlation
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่อยู่ในมาตรการวัดระดับOrdinal Scale โดย
ปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00
- ถ้ามีค่าติดลบหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
- ถ้ามีค่าเป็ น บวกหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพั นธ์ในทิศ ทางเดียวกัน
- ถ้ า มี ค่ า เป็ น 0 ห ม า ย ค ว า ม ว่ า ตั ว แ ป ร 2 ตั ว ไม่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น
- ถ้าตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีดัชนี (index) ไม่เท่ากันใช้ Kendall Tau “B” ถ้า
ดัชนี เท่ากัน ใช้ Kendall Tau “C”
4. Point Biserial Correlation
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยตัวแปรตัวหนึ่งอยู่ในมาตรการวัดระดับInterval
หรือ Ratio Scale และอีกตัวหนึ่งอยู่ในมาตรการวัดระดับ Nominal Scale ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00
- ถ้ามีค่าติดลบหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
- ถ้ามีค่าเป็นบวกหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
- ถ้ามีค่าเป็น 0 หมายความว่าตัวแปร 2 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน
5. Simple Regression
ใช้เมื่อต้องการสร้างสมการถดถอยอย่างง่าย ประกอบไปด้วยตัวแปรทานาย 1 ตัว และตัว
แปรเกณฑ์ 1ตัว โดยควรจะอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ทั้งคู่
6. Multiple Regression Analysis
ใช้เมื่อการสร้างสมการถดถอย ประกอบไปด้วยตัวแปรทานายตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป และตัวแปร
เกณฑ์1ตัวโดยตัวแปรทั้งหมดควรจะอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ถ้ามี ตัว
แปรใดอยู่ ในมาตรการวัดระดับ Nominal หรือ Ordinal Scale ควรจะเปลี่ยนให้ เป็นตัว แปรดัมมี่
(Dummy Variable)
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7. Multivariate Regression Analysis
ใช้เมื่อการสร้างสมการถดถอย ประกอบไปด้วยตัวแปรทานายตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป และตัวแปร
เกณฑ์มากกว่า 1 ตัว โดยตัวแปรทั้งหมดควรจะอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scaleถ้ามี
ตัวแปรใดอยู่ ในมาตรการวัดระดับ Nominal หรือ Ordinal Scale ควรจะเปลี่ ยนให้ เป็ นตัวแปรดัมมี่
(Dummy Variable) สถิตินี้เหมาะที่จะใช้เมื่อพบว่าตัวแปรเกณฑ์แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กัน
8. Multiple Correlation
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปรที่อยู่ในระดับ Interval หรือ Ratio Scale ที่
ประกอบไปด้วยตัวแปรตาม 1 ตัวและตัวแปรต้นมากกว่า 1 ตัว
ตารางที่ 1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กับสถิติที่ใช้วิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
สถิติที่ใช้วิเคราะห์
1. เพื่อบรรยายลักษณะของตัวแปรในกลุ่ม 1. การแจกแจงความถี่ ด้วยตาราง
2. การจัดลาดับเปรียบเทียบ ด้วย Proportion, Ratio,
ตัวอย่าง
Percent, Standard Score, Decile, Percentile,Quatile
3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ใช้ Mean, Median, Mode
4. การวัดความกระจาย Standard Deviation, Quatile
Deviation, Range, Variance, Coefficient of Variation
2. เพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่าง
1. การเปรียบเทียบความถี่ ด้วย X2-test, z-test
2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ด้วย z-test, t-test One – way
ANOVA
3. การเปรียบเทียบความแปรปรวน ด้วย F-test
3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 1. Pearson product-moment correlation ( rxy )
2. Spearman rank-order correlation ( rs )
3. Phi correlation ( r )
4. Canonical Correlation
4. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว 1. Multiple correlation (R)
แปรหลายตัว
2. Canonical Correlation
5. เพื่ออธิบายความเป็นเหตุ-ผลระหว่างตัว 1. t-test
แปรต้นกับตัวแปรตาม
2. One-Way ANOVA
6. เพื่ออธิบายปฏิกิริยาร่วมระหว่างตัวแปร 1. Two-Way ANOVA
ต้นกับตัวแปรตาม
7. เพื่อการทานายความสัมพันธ์ระหว่างตัว 1. Frend Analysis
แปรต้นกับตัวแปรตาม
2. Regression Analysis
3. Multiple Regression Analysis
ที่มา: ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ. (2558). สถิติเบื้องต้น (Basic Statistics). ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล.
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9. Multiserial Correlation
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยตัวแปรตัวหนึ่งจะต้องอยู่ในมาตรการวัดระดับ
Intervalหรือ Ratio Scale และอีกชุดของตัวแปรที่อยู่ในมาตรการวัดระดับ Ordinal Scale
10. Partial Correlation
กรณีที่มีตัวแปรหลาย ๆ ตัว และตัวแปรแต่ละตัวต่างก็มีความสัมพันธ์กัน หากคานวณหาค่า
สหสัมพันธ์ทีละคู่ ค่าที่ได้จะไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะได้รวมความสัมพันธ์ของตัวแปรอื่น ๆ ไว้
ด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการขจัดอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ออกไปด้วย สาหรับหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร 2 ตัวทีอ่ ยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ที่มีการขจัดตัวแปรอื่นๆ ออกไป
11. Path Analysis
เป็นการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่ าง ๆ เพื่อดูว่ามีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม
ของตัวแปรที่สันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุต่อตัวแปรที่เป็นผลหรือไม่ สัมประสิทธิ์เส้นทาง เป็นค่าที่บ่งบอก
ถึงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ทาให้อีกตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปถ้าจะใช้ตัวแปรต้นหลาย
ตัว ตัวแปรตามหลายตัว ให้ใช้การวิเคราะห์ Path Analysis โดยใช้ Lisrel Program เพื่อหา Model
ของตัวแปรต้นสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
12. z-test
z-test เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบต่อไปนี้
1) กรณีกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม
- ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับประชากร
- ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับประชากร
2) กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม
- ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
- ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
13. t-test
t-test เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบต่อไปนี้
1) กรณีกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างกับประชากร
2) กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม
- ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระจากกัน
- ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน
14. Chi-Square
Chi-Square เป็นสถิติที่ตัวแปรจะต้องอยู่ในระดับการวัด Nominal Scale ใช้ทดสอบต่อไปนี้
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1. กรณีกลุ่มเดียว
- ทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับประชากร
- ทดสอบความแตกต่างของความถี่ที่คาดหวังกับความถี่ที่สังเกตได้
- ทดสอบความข้อมูลว่ามีการแจกแจงเป็นโค้งปกติหรือไม่ (Goodness of fit)
2. ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระจากกัน
15. Phi Coefficient
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่อยู่ในมาตรการวัดระดับ Nominal Scale ที่แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มเท่านั้น
16. Contingency Coefficient
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวทีอ่ ยู่ในมาตรการวัดระดับ Nominal Scale
โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
17. Analysis of Variance
เป็นการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปโดยตัวแปรตาม
จะมีเพียง 1 ตัวอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale และตัวแปรอิสระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้น
ไปอยู่ในมาตรการวัดระดับ Nominal Scale
-ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 1 ตัว เรียกว่า One-way ANOVA
-ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 2 ตัว เรียกว่า Two-way ANOVA
-ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว เรียกว่า Three-way ANOVA
18. Analysis of Covariance
เป็นการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยตัวแปรตามจะ
มีเพียง 1 ตัวอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ตัวแปรอิสระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปอยู่ใน
มาตรการวัดระดับ Nominal Scale และตัวแปรร่วม\ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval
หรือ Ratio Scale
-ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 1 ตัว เรียกว่า One-way ANCOVA
-ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 2 ตัว เรียกว่า Two-way ANCOVA
-ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว เรียกว่า Three-way ANCOVA
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19. Analysis of variance with Repeated measures
เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่มีการวัดซ้ามากกว่า 1 ครั้งในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 1 กลุ่มขึ้นไป โดยตัวแปรตามจะมีเพียง 1 ตัว อยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval
หรือ Ratio Scale ที่มีการวัดซ้ามากกว่า 1 ครั้ง ถ้ากลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มจะไม่ปรากฏตัวแปรอิสระ
20. Factorial ANOVA
เป็นคาที่ใช้เรียกสถิติในกลุ่มของการวิเคราะห์ความแปรปรวน ทั้ง ANOVA, ANCOVA และ
Repeated Measure ที่มีตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
21. Discriminant Analysis
เป็นการศึกษาว่ามีตัวแปรทานายตัวใดบ้างที่สามารถใช้ในการจาแนกกลุ่มของตัวแปรเกณฑ์ได้
เพื่อประโยชน์ในการจาแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตัวแปรทานายตั้งแต่ 1 ตัวขึ้น
ไปอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale และตัวแปรเกณฑ์ 1 ตัวอยู่ในมาตรการวัดระดับ
Nominal Scale
22. Factor Analysis
เป็นการศึกษาองค์ประกอบของตัวแปรว่าตัวแปรที่ศึกษา สามารถจัดกลุ่มได้เป็นกี่องค์ประกอบ
การวิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 ชนิด คือ
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) เป็นการค้นหาหรือ
สารวจว่าตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็นการตรวจสอบ
หรือยืนยันทฤษฎีที่มีผู้ค้นพบไว้แล้ว
23. Canonical Correlation
เป็ นการหาความสัมพัน ธ์ระหว่างชุดของตัวแปรอิสระและชุดของตัวแปรตาม โดยตัวแปร
อิสระจะมีตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป และตัวแปรตามมีมากกว่า 2 ตัว โดยตัวแปรทั้งหมดควรอยู่ในมาตรการ
วัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale
24. Hotelling T2
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยมีตัวแปรอิสระ
1ตัวอยู่ในมาตรการวัดระดับ Nominal Scale ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และตัวแปรตามมากกว่า 1 ตัว
อยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale
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25. Multivariate Analysis of Variance
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยตัว
แปรอิสระ จะมีตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปอยู่ในมาตรการวัดระดับ Nominal Scale และตัวแปรตามมากกว่า
1 ตัวอยู่ในมาตรการวัด ระดับ Interval หรือ Ratio Scale
- ถ้ามีตัวแปรอิสระ 1 ตัว เรียกว่า One-way MANOVA
- ถ้ามีตัวแปรอิสระ 2 ตัว เรียกว่า Two-way MANOVA
- ถ้ามีตัวแปรอิสระ 3 ตัว เรียกว่า Three-way MANOVA
- ถ้ามีตัวแปรร่วม จะเรียกว่า "Multivariate Analysis of Covariance"
26. Binomial Test
เป็นการทดสอบความน่าจะเป็นของข้อมูลระดับ Nominal Scale ที่มีโอกาส เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้
เพียง 2 อย่าง (Dichotomous)
27. Kolmogorov Smirnov Test
1) Kolmogorov Smirnov One Sample Test เป็นการทดสอบตัวแปรว่ามีการแจก
แจงเป็นโค้งปกติหรือไม่ (Goodness of fit) โดยตัวแปรจะต้องอยู่ในมาตรการวัด Ordinal Scale
2) Kolmogorov Smirnov Two-Sample Test เป็ น การทดสอบความแตกต่ า ง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน โดยตัวแปรที่นามาทดสอบจะต้องอยู่ในมาตรการวัด
Ordinal Scale
28. Wilcoxon matched-pairs Test
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดยข้อมูลที่นามา
ทดสอบต้องอยู่ในมาตรการวัด Ordinal Scale
29. Sign Test
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดยข้อมูลที่นามา
ทดสอบต้องอยู่ในมาตรการวัด Ordinal Scale
30. McNemar Test
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูลก่อนและหลังของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
ข้อมูลที่นามาทดสอบอยู่ในมาตรการวัด Nominal หรือ Ordinal Scale
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31. Mann Whitney U Test
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน โดยข้อมูลที่
นามาทดสอบต้องอยู่ในมาตรการวัด Ordinal Scale
32. Median Test
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปที่เป็นอิสระจากกัน
โดยข้อมูลที่นามาทดสอบต้องอยู่ในมาตรการวัด Ordinal Scale
33. Friedman Test
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดยข้อมูลที่
นามาทดสอบต้องอยู่ในมาตรการวัด Ordinal Scale
34. Cochran Q Test
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดยข้อมูลที่
นามาทดสอบต้องอยู่ในมาตรการวัด Nominal Scale
35. Kruskal Wallis Test
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน โดย
ข้อมูลที่นามาทดสอบต้องอยู่ในมาตรการวัด Ordinal Scale
สถิติของการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับมาตรวัดของตัวแปร กล่าวคือสถิติเชิงบรรยาย
(Discriptive Statistics) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากประชากรทั้งหมด การแปรผลของการ
วิเคราะห์ จึ งครอบคลุ ม ประชากรทั้ งหมดของพื้ น ที่ นั้ น สถิ ติ ที่ ใช้ ก็ มี ก ารรัด แนวโน้ ม เข้ าสู่ ส่ ว นกลาง
(Measure of Central Tendency) การวัดการกระจาย (Measure of Variability) และสหสั ม พั น ธ์
(Correlation)
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลในการทางานวิจัยนั้น ผู้วิจัยควรจะรู้จัก
ชนิดของข้อมูล เนื่องจากสถิติบางอย่างไม่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกชนิด ชนิดของข้อมูลจาแนก
ตามมาตราการวัด (Scale of Measurement) แบ่งได้เป็น 4 ชนิดดังนี้
1. ข้อมูลนามบัญญัติ (Nominal data) คือข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยใช้มาตรานามบัญญัติ
(Nominal scale) ซึ่งการวัดแบบมาตรานามบัญญัตินั้น เป็นการวัดที่จาแนกสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่ม
หรือประเภท โดยการกาหนดชื่อ หรือตัวเลขให้แต่ละกลุ่ม เพื่อให้แยกกลุ่มต่างๆ ออกจากกัน ดังนั้น
ข้อมูลนามบัญญัติ จึงเป็ นข้อมูลที่มีลักษณะจาแนกกลุ่ ม หรือประเภทเท่านั้น ซึ่งค่าต่าง ๆ หรือตัว
เลขที่กาหนดให้นั้น นามาบวก ลบ คูณ หาร กันไม่ได้ ตัวอย่างของข้อมูลนามบัญญัติ ได้แก่ เพศ ซึ่ง
แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม ชาย และหญิ ง ประเภทของโรงเรี ย น แบ่ งเป็ น โรงเรีย นเอกชน โรงเรีย นสั งกั ด
สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
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2. ข้อมูลเรียงลาดับ (Ordinal data) คือข้อมูลที่ได้จากการวัด โดยใช้มาตราเรียงอันดับ
(Ordinal scale) ซึ่งเป็นการวัดโดยการกาหนดอันดับให้แก่สิ่งต่าง ๆ ดังนั้นข้อมูลเรียงอันดับ จึงเป็น
ข้อมูลที่มีลักษณะจาแนกกลุ่ม หรือประเภท และสามารถเรียงอันดับความมาน้อยได้ด้วย ตัวอย่างของ
ข้อมูลเรียงอันดับ ได้แก่ ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และ อันดับอื่น ๆ ระดับความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา มาก ปานกลาง น้ อ ย ต าแหน่ งทางวิ ช าการแบ่ งเป็ น ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ เป็นต้น
3. ข้ อ มู ล แบ่ ง ช่ ว ง (Interval data) คื อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวั ด โดยใช้ ม าตราแบ่ ง ช่ ว ง
(Interval scale) ซึ่งเป็นการวัดโดยแบ่งค่าของตัวแปรที่ต้องการศึกษาออกเป็นช่วง ๆโดยแต่ละช่วงมี
ขนาดเท่ากัน ดังนั้นข้อมูลแบ่งช่วงจึงเป็นข้อมูลที่มีลักษณะจาแนกกลุ่ม เรียงอันดับความมากน้อยได้
และช่วงของความแตกต่างแต่ล ะช่วงสะท้อนถึงความแตกต่างที่เท่ากันจริง ๆ แต่ศูนย์ของข้อมูล
ประเภทนี้ไม่ใช่ศูนย์แท้ เป็นศูนย์สมมุติ เช่นคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียน ถ้านักเรียนสอบได้
คะแนนศูนย์ ไม่ได้ห มายความว่านักเรียนเรียนแล้ วไม่มีความรู้อะไรเลย ในวิชานั้น ถ้าผู้สอนออก
ข้อสอบใหม่ในวิชาเดิมนักเรียนอาจจะไม่ได้ศูนย์ก็ได้ คะแนนศูนย์บอกได้ แต่เพียงว่านักเรียนตอบ
ข้อสอบผิดหมดในครั้งนี้เท่านั้น ตัวอย่างของข้อมูลแบ่งช่วง ได้แก่ คะแนนสอบ ปีปฏิทิน อุณ หภูมิ
องศาฟาเรนไฮท์ อุณหภูมิองศาเซลเซียส คะแนนเจตคติ เป็นต้น
4. ข้อมูลอัตราส่วน (Ratio data) คือข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยใช้มาตราอัตราส่วน (Ratio
data) ซึ่งเป็น การวัดโดยแบ่ งค่าของตัวแปรที่ต้องการศึกษาออกเป็นช่วง ๆ โดยแต่ละช่วงมีขนาด
เท่ากัน เหมือนกับการวัดมาตราแบ่งช่วง แต่ศูนย์ของข้อมูลอัตราส่วนเป็นศูนย์แท้ค่าศูนย์ของข้อมูล
อัตราส่วนหมายถึงว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย ดังนั้นข้อมูลอัตราส่วนจึงเป็นข้อมูลที่มีลักษณะจาแนกกลุ่ม
เรีย งอันดั บความมากน้ อยได้ ช่วงของความแตกต่างแต่ละช่วงสะท้อนถึงความแตกต่างที่เท่ากันจริง ๆ
และค่าศูนย์เป็นศูนย์แท้ ข้อมูลประเภทนี้สามารถเปรียบเทียบในเชิงอัตราส่วนได้ เช่น พี่อายุ 20 ปี น้อง
อายุ 10 ปี ดังนั้นพี่มีอายุเป็น 2 เท่า ของน้อง ตัวอย่างของข้อมูลอัตราส่วนได้แก่ ระยะทาง เวลา น้าหนัก
ส่วนสูง เป็นต้น
ชนิดของข้อมูล

คุณสมบัติ

ตัวอย่าง

นามบัญญัติ
(Nominal)

- ข้อมูลมีการจาแนกเป็นกลุ่ม พวก

มาตรการวัด

- เพศ

- ชาย/หญิง

- ศาสนา

- พุทธ/อิสลาม/คริสต์

- ตัวเลขหรือค่าต่าง ๆ ที่กาหนดให้

- อาชีพ

- เกษตรกร/ราชการ

ซึ่งไม่มีความหมายในเชิงปริมาณ

- จังหวัด

- ระนอง/ระยอง/ยะลา

หรือจัดเป็นประเภทต่าง ๆ
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ชนิดของข้อมูล
เรียงลาดับ
(Ordinal)

คุณสมบัติ

ตัวอย่าง

- ข้อมูลมีลักษณะจาแนกเป็นกลุ่ม

- ขนาด

พวกหรือประเภท และเรียงลาดับกัน - รายได้
- ตัวเลขที่บอก แสดงว่าอันดับ
ต่างกันแต่ไม่ได้สรุปว่าต่างกัน

มาตรการวัด
- ใหญ่/กลาง/เล็ก
- สูง/ปานกลาง/ต่า

- ความชอบ

- ลาดับที่ 1/2/3 …

- การประกวด

- อันดับที่ 1/2/3 …

ปริมาณเท่าใด
แบ่งช่วง
(Interval)

- ข้อมูลมีลักษณะจาแนกเป็นกลุ่ม
พวกหรือประเภท

- เจตคติหรือความ - เห็นด้วยมากที่สุด 5
คิดเห็น

- เห็นด้วยมาก 4

- ช่วงห่างระหว่างคะแนนมีค่าเท่ากัน

- เห็นด้วยปานกลาง 3

- ไม่มีศูนย์แท้หรือศูนย์สมบูรณ์

- เห็นด้วยน้อย 2

- สามารถกาหนดตัวเลขแทนสิ่งของ

- เห็นด้วยน้อยที่สุด 1

วัตถุหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ได้
อัตราส่วน
(Ratio)

- ข้อมูลมีลักษณะจาแนกเป็นกลุ่ม

- ความสูง

- ช่วงห่างระหว่างคะแนนมีค่าเท่ากัน - รายได้
- มีศูนย์แท้ (ไม่มีอะไรเลย)
- สามารถเปรียบเทียบในเชิงอันตรา
ส่วนได้
- เป็นมาตรการวัดระดับสูงที่สุด
- ตัวเลขที่ระบุแสดงถึงความมาน้อย
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- 175 ซม.
- 100,000 บาท

- อายุ

- 35 ปี

- น้าหนัก

- 75 กิโลกรัม
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การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นการหาค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด (ตัวแปร) เพื่อเป็นตัวชี้
ว่าข้อมูลชุดนั้นมีค่ามากน้อยเพียงใดที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) มัธยฐาน
(Median) และฐานนิ ยม (Mode) ส่ วนการวัดการกระจายเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลว่ามีค่า
ใกล้ เคียงกันเพี ยงใด เป็ น ต้นว่าการวัดพิสั ย (range) ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile Deviation) ค่า
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่ ว นการวั ด สหสั ม พั น ธ์ (Correlation) เป็ น การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด หรือสัมพันธ์กันใน
ลักษณะใด ปริมาณของความสัมพันธ์ดูได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีตั้งแต่ตัวแปร 2ตัวแปรเรียกว่า Simple Correlation ตัวแปรต้นหรือตัวแปร
ตามมีมากกว่า 1 ตัวแปร เรียกว่า Multiple Correlation ถ้าตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีมากกว่า 2 ตัว
แปรทั้ง 2 แบบ เรียกว่า Multiple – variate Correlation โดยสรุปแบบสถิติ เชิงบรรยายจะไม่มีการ
ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้ อมู ล เชิ งปริม าณด้ ว ยสถิ ติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) เป็ น วิธีก าร
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง เมื่อสรุปผลออกมาแล้วสามารถอ้างอิงไปถึงกลุ่มประชากรได้ สถิต
เชิงอนุมานจึงมีการทดสอบค่านัยสาคัญทางสถิติ (Significant : sig.หรือp)
สถิ ติ เชิ งบรรยายมั กใช้ วิ เคราะห์ ตั วแปรตั วเดี ยว ในกรณี ที่ มี ทั้ งตั วแปรต้ นและตั วแปรตาม เรา
สามารถใช้สถิติทั้งเชิงบรรยายและเชิงอนุมาน แต่จะใช้สถิติเชิงบรรยายกับข้อมูลที่เป็นประชากรทั้งหมด
และใช้สถิติเชิงอนุมานเป็นข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนจะใช้สถิติแบบใดย่อมขึ้นอยู่กับระดับการวัดหรือ
มาตรวัด (Scale) ของตัวแปรแต่ละตัว จานวนตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่คูณไขว้กันและจานวนประชากร
ตารางที่ 1 สถิติเชิงบรรยายที่ใช้กับตัวแปรเดี่ยว
สถิติเชิงบรรยาย
ระดับการวัด

ความถี่

ร้อยละ

ค่ากลาง

การกระจาย

กลุ่ม
( NOMINAL )

f

%

ฐานนิยม
MODE

พิสัย
RANGE

จัดอันดับ
( ORDINAL)

f

%

มัธยฐาน
MEDIAN

ช่วง INTERVAL &
อัตราส่วน RATIO

-

-

ค่าเฉลี่ย
MEAN

ส่วนเบี่ยงเบน
ควอไทล์
Q.D.
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
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ตัวแปรเดี่ยวของสถิติเชิงบรรยาย หมายถึง ตัวแปรที่มีลักษณะประชากรทั่วไปก็ได้ หรือเป็น
ตัวแปรต้นหรือเป็นตัวแปรตามก็ได้ ถ้าเป็นตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะประชากร ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเกณฑ์วัด
เป็น nominal และ ordinal เป็นต้นว่า ประเภทของบุคลากร เป็น nominal หรือ ระดับการศึกษาและ
ระดับตาแหน่งงาน เป็น ordinal ตัวแปรแบบนี้จะแสดงค่าบรรยายเป็นความถี่และร้อยละ ดังตัวอย่าง
ลักษณะประชากร
เจ้าหน้าที่บริการโรงพยาบาล
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
2. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
3. พนักงานจ่ายยา พนักงาน
ขับรถ
4. พนักงานทาความสะอาด
5. เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย
รวม

จานวน

ร้อยละ

47

31.3

3

2.0

61
18
21

40.7
12.0
14.0

150

100.0

ลักษณะประชากร
ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่า
4. อนุปริญญา/เทียบเท่า
5. ปริญญาตรี
6. ปริญญาโท
รวม

จานวน

ร้อยละ

11
99
10

7.1
66
6.7

25
3
2

16.3
1.7
1.3

150

100.0

ที่มา : วัฒนา นนทชิต. (2557). ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดกำรสำรสนเทศกับกำรรับรองมำตรฐำน
ของโรงพยำบำล. รัฐ ประศาสนศาสตรดุษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิช ารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, นครปฐม.
ตามตารางตัวอย่าง ประเภทของบุคลากรเป็ น nominal เพราะแบ่งประเภทของคนทางาน
ออกเป็ น 5 กลุ่ มตามกฎหมาย ส่วนระดับการศึกษาเป็น ordinal เพราะจัดเป็นระดับ 3 ชั้น การ
แสดงจานวนและร้ อยละมีจุ ดประสงค์เพื่ออธิบายว่า ลั กษณะของประชากรที่นามาศึกษานั้นเป็ น
อย่างไร โดยเฉพาะการสังเกตร้อยละที่ปรากฏอยู่ว่า ข้อมูลที่ นามาใช้สามารถเชื่อมั่นได้หรือไม่ ถ้า
ข้อมูลมีลักษณะกระจายอย่างระดับการศึกษา ก็เชื่อมั่นได้มาก แต่การกระจายของข้อมูลประเภท
บุคลากรมีลักษณะกระจุกตัวอยู่ที่ลูกจ้างงบรายได้และข้าราชการ ถ้านาข้อมูลนี้ไปใช้ ค่าความเชื่อมั่น
จะต่า โอกาสที่จะพบนัยสาคัญก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ การตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นนี้มีประโยชน์ในกรณีที่
พบค่านัยสาคัญที่ 0.05 หรือ 0.01 แล้วต้องอธิบายสมการว่า ทาไมจึงเกิดขึ้นได้ ทั้งที่ข้อมูลกระจุกตัว
ซึ่งเป็นปัญหาทางการวิเคราะห์ที่ตอบได้ยากมาก นอกจากจะอธิบายด้วยความถี่และค่าร้อยละแล้ว
ถ้าพบข้ อค าถามที่ มี เกณฑ์ วัด เป็ น interval โดยทั่ ว ไปจะอธิบ ายด้ว ยค่ า mean (สั ญ ลั กษณ์ x :
สาหรับประชากรที่ศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่าง, สัญลักษณ์ µ : สาหรับประชากรที่ศึกษาทั้งหมดใน
พื้นที่) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนของ interval ส่วนใหญ่จะจัดเป็น 5 อันดับตั้งแต่
1-5 การตั้งคะแนนเฉลี่ยของเกณฑ์เพื่อแปลความหมายของคะแนนนี้เรียกว่า วิธีการอิงเกณฑ์ ซึ่งแปล
ความหมายของคะแนนได้ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ความหมาย

มีมาตรฐานดาเนินการระดับมากที่สุด ระหว่างร้อยละ 81- 100
มีมาตรฐานดาเนินการระดับมาก ระหว่างร้อยละ 61 -80
มีมาตรฐานดาเนินการระดับปานกลาง ระหว่างร้อยละ 41 -60
มีมาตรฐานดาเนินการระดับน้อย ระหว่างร้อยละ 21-40
มีมาตรฐานดาเนินการระดับน้อยมาก ระหว่างร้อยละ 1-20

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความหมาย

มากกว่า 1.75

มีความแตกต่างมาก
1.25 – 1.75
มีความแตกต่างปานกลาง
น้อยกว่า 1.25
มีความแตกต่างน้อย หรือใกล้เคียงกัน เหมือน ๆ กัน
การใช้คะแนนการอิงเกณฑ์ปรากฏอยู่ในตารางตัวอย่างข้างล่างนี้
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น
S.D.
การแปลความ
x
IV1 การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น

1.39

0.958

น้อย

IV1.1 ก่อนการเลือกตั้ง
1.1.1 ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งท้องถิ่น
1.1.2 สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ การเลือกตั้งท้องถิ่น
1.1.3 การรณรงค์ เผยแพร่ ความรู้และเห็น
ความสาคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น
1.1.4 สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนท้องถิ่น
1.1.5 สนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น
1.1.6 ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
IV1.2 ระหว่างการเลือกตั้ง
1.2.1 ติดตามการหาเสียงของผู้สมัครผู้แทนท้องถิ่น
1.2.2 เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้สมัคร
1.2.3 เฝ้าระวังสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
1.2.4 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น
1.2.5 สมัครเป็นกรรมการนับคะแนน
1.2.6 เฝ้าดูการนับคะแนน
1.2.7 ติดตามการประกาศผลนับคะแนน
IV1.3 หลังการเลือกตั้ง
1.3.1 ติดตามผลและพฤติกรรมของผู้แทนท้องถิ่นที่ได้รับ
การเลือกตั้ง

1.57
1.93
1.61
1.39

0.880
0.715
0.700
0.930

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

1.14
1.61
1.76

1.055
0.998
0.890
1.022
1.360
0.866
0.950
0.911
0.991
1.013
1.063
0.974
0.974

น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

1.31
1.47
1.16
1.17
2.06
0.88
1.17
1.30
1.29
1.29

ที่มา : วัฒนา นนทชิต. (2558). กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองกับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรปกครอง
ท้องถิ่น. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, หน้า 95.
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กราฟที่ 1 ตัวอย่างการเขียนแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร

x̅

x̅

x̅

x̅

กราฟที่ 2 ตัวอย่างการเขียนแสดงการแจกแจงความถี่ของตัวแปร

158

x̅ =

S.D. =

x̅ =

S.D.=

x̅ =

S.D.=

x̅ =

S.D.=

x̅ =

S.D.=
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การวิเคราะห์ตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป มีข้อสังเกตในการใช้สูตรสถิติ 3 ประการ กล่าวคือ
ในประการแรก ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นประชากรทั้งหมดหรือประชากรตัวอย่าง ถ้าใช้ประชากรทั้ง
กลุ่ม จะต้องใช้สถิติเชิงบรรยาย เพราะเป็นสถิติที่วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์หรือความแตกต่างโดยตรง
ซึ่งจะสังเกตได้จ ากค่ าสั มประสิ ทธิ์ แต่ถ้าใช้เป็นประชากรกลุ่มตัว อย่าง จะต้องใช้ส ถิติเชิงอนุมาน
เพราะเป็นสถิติที่ต้องอนุมานไปถึงประชากรทั้งหมด เมื่อเลือกประเภทของสถิติได้แล้ว ในประการที่
สองต้องดูแบบสอบถามว่ามีเกณฑ์ วัด (Scale) เป็นอะไร ซึ่งเริ่มตั้งแต่ nominal กับ nominal
nominal กั บ ordinal ordinal กั บ ordinal nominal กั บ interval แ ล ะ interval กั บ
interval ก็ให้ใช้เกณฑ์วัดเป็นตัวชี้ขาดว่าจะเลือกใช้สูตรสถิติอะไร ตาม ข้อ 1 เมื่อเลือกสูตรของสถิติ
ได้แล้ว ในประการสุดท้าย เป็นเรื่องเทคนิคทางสถิติที่จะต้องใช้แสดงในการเขียน เทคนิคทางสถิติที่ว่า
นี้มี 3 แบบ คือ แบบที่ 1 ใช้ตารางไขว้เป็นตารางอธิบายถึงค่าทางสถิติต่างๆ ในช่องของตารางไขว้
แบบที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป และแบบที่ 3
เป็นการแสดงค่าทดสอบของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือสัมประสิทธิ์ถดถอยหรือสหสัมพันธ์แบบลาดับ
ตารางที่ 3 สถิติที่ใช้กับตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป
เกณฑ์วัด
1. Nominal by
Nominal

รูปแบบของตัว
แปรหรือตาราง

เทคนิคทางสถิติ

2 คูณ 2

ตารางไขว้

ไคสแควร์

ฟี (Phi)

(crosstab)

Chi-square

ยูลส์ คิว (Yules
Q)

สถิติเชิงอนุมาน สถิติเชิงบรรยาย

 
2

แลมดา
(Lambda)
ทอ (tau)

2. Nominal by
Ordinal

มากกว่า

ตารางไขว้

ไคสแควร์

2 คูณ 2

(crosstab)

 

ตัวแปรต้นเป็น
nominal และมี
เพียง 2 รายการ

ตารางไขว้

Mann-Whitney

- Lambda

(crosstab)

U-Test -

Cramer’s V
- Kruskal’s
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2

เครเมอร์ วี
(Cramer’s V)
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เกณฑ์วัด

รูปแบบของตัว
แปรหรือตาราง
ตัวแปรต้นเป็น
nominal และมี
3รายการขึ้นไป

3.Ordinal by
ordinal

ตัวแปรต้น/ตามมี
น้อยรายการ

เทคนิคทางสถิติ
ตารางไขว้
(crosstab)

สถิติเชิงอนุมาน สถิติเชิงบรรยาย
-K
Samplemedian
test
- Kruskal Wallis
test

ตารางไขว้

แกมม่า (Gamma)

(crosstab)

ทอ บี (Tau’s b)
ทอ ซี (Tau’s c)

tau
coefficient

Gamma
coefficient
Tau’s b
coefficient
Tau’s c
coefficient

ตัวแปรต้น/ตามมี
หลายรายการ

ทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบ
ลาดับ

สเปียร์แมนโรว
(Spearman’s
rho: RS)

4. Nominal by
ตัวแปรต้นเป็น
Interval
nominal หรือ
หรือ
ordinal และมี
Ordinal byInterval เพียง 2 รายการ

เปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ย
ของประชากร 2
กลุ่ม

T - Test

ตัวแปรต้นเป็น
nominal หรือ
ordinal และมี 3
รายการขึ้นไป
ไม่สนใจว่าตัวแปร
ใดเป็นตัวแปรต้น
ตัวแปรใดเป็นตัว
แปรตาม

เปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ย
ของประชากร 3
กลุ่มขึ้นไป
ทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r)

One-way
ANOVA
F - Test

5. Interval by
Interval หรือ
Ratio by Interval
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เพียร์สัน
คอรีเลชั่น
(Pearson’s
Correlation)

rho coefficient

eta

r coefficient
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เกณฑ์วัด

รูปแบบของตัว
แปรหรือตาราง

เทคนิคทางสถิติ

รู้ว่าตัวแปรใด
ทดสอบค่า
เป็นตัวแปรต้นตัว สัมประสิทธิ์ถดถอย
แปรใดเป็นตัว
(b)
แปรตาม
ตัวแปรอิสระจะมี
ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
และตัวแปรตามมี
มากกว่า 2 ตัว

เป็นการหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างชุดของตัว
แปรอิสระและชุด
ของตัวแปรตาม

สถิติเชิงอนุมาน สถิติเชิงบรรยาย
รีเกรสชั่น
(Regression)

b, beta, r 2

ค่าดัชนีสหสัมพันธ์

(Canonical

คาโนนิคอล

correlation - r)

(Canonical
correlation - r)

ที่มา: ดัดแปลงจาก L.Cohen and M. Holliday(1982). Statistics for Social Scientist. London :
Harper and Row.
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ในปัจจุบันส่วนใหญ่ผู้วิจัยจะกาหนดตัวแปรที่มีความ
หลากหลายในดัช นี และตัวชี้ วัด ดังนั้ นจึงขออธิบายเทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล ที่มีความเกี่ยวข้อง
แนวทางการศึกษาทางสังคมศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับสถิติ T-Test และ F-Test
(One-way ANOVA) และในแบบที่ 3 เกี่ยวกับ Pearson’s Correlative Regression Canonical
Correlation และการวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis ดังนี้
1. T-Test
เป็ น เทคนิ คทางสถิติที่ใช้เปรียบเที ยบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยของประชากร 2 กลุ่ม ซึ่ ง
หมายถึงตัวแปรต้นที่เป็น nominal หรือ ordinal และมีเพียง 2 รายการ
ตัวแปรต้น

N

x

S.D.

t

Sig.

ชาย

24

3.14

.65

2.04

.04

หญิง

57

2.83

.60
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เทคนิคทางสถิติแบบ T-Test จะแสดงค่า N, x ,S.D., t และ Sig. โดยมีความหมายดังนี้
N

=

จานวนประชากรในแต่ละรายการ

x

=

ค่าเฉลี่ย

S.D.

=

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t

=

ค่าของ t

Sig.

=

ค่านัยสาคัญแห่งความแตกต่าง

ค่าของ Sig. ในระดับปริญญาโทยอมรับที่ 0.05 ส่วนปริญญาเอกสมควรกาหนดไว้ที่
0.01 เพราะนักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น หมายความว่าใน 100 ตัวอย่างยอม
ให้แตกต่างได้ไม่เกิน 1 คน
2. F – Test (One – way ANOVA)
เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่ม
ขึ้นไป ซึ่งหมายถึงตัวแปรต้นที่เป็น nominal หรือ ordinal และมีตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป
แหล่งความ

Sum of

แปรปรวน

Square

df

Mean

F

Sig.

6.220

0.003

Square

ระหว่างกลุ่ม

5.574

2

2.787

ภายในกลุ่ม

48.881
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0.448

รวม

54.455
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จากตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการมีส่วนร่วมในบรรยากาศองค์การใน
มิติการรับรู้ผลงาน มีข้อที่น่าสังเกตทางสถิติในตารางดังนี้
1) แหล่งความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ F-Test มีลักษณะเป็น
การวิเคราะห์ค่า

x

ของแต่ละกลุ่ม parameter ของตัวแปรต้น ปกติจะมีตั้งแต่ 3

กลุ่ม ขึ้นไป และหาค่า x ภายในกลุ่มทั้งหมด ANOVA จึงต้องสร้าง F-ratio ขึ้นมาคานวณอีกทอด
หนึ่ง แหล่งความแปรปรวนแบ่งออกเป็น 2 แบบ
162
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แบบที่ 1 ผลระหว่างกลุ่ ม (between-group effects) ผลนี้เกี่ยวเนื่องจาก model ซึ่งเป็นผลการ
ทดลอง
แบบที่ 2 ผลภายในกลุ่ม (within-group effects) ผลนี้เกิดจากความแปรปรวนอย่างไม่เป็นระบบใน
ข้อมูลภายใน
2) Sam of Squares (SS) ในการค้นหาจานวนทั้งหมดของความแปรปรวนภายในกลุ่ม
เราต้องคานวณความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ละกลุ่ม
3) Degrees of Freedom (df) ดี ก รี ข องความเป็ น อิ ส ระ หมายถึ ง ดี ก รีข องทางเลื อ ก
(degree of choice) ที่เป็นอิสระ ในกรณีของตารางที่พบ df = 2 ในระหว่างกลุ่ม หมายถึง กลุ่มมี 3
รายการ เมื่อคานวณไป 1 รายการแล้วจะเหลือที่เป็นอิสระที่สามารถคานวณได้อีก 2 รายการ ดีกรี
รวมของความเป็นอิสระ (dfr) จะน้อยกว่าขนาดตัวอย่างรวมอยู่ 1 เสมอ
4) Mean Square เป็ น ค่าที่ ได้จากผลบวกของคะแนนแต่ล ะกลุ่ ม ยกกาลั งสอง แล้ วหาร
ด้วยดีกรีของความเป็นอิสระ ดังสูตร MS = SS จากตารางมีค่า MS 2 ค่า
ค่าแรกเป็น

MSm = 2.787 และค่า MSRdf = 0.448

ซึ่งมาจากสูตร MSm = SSm = 5.574 = 2.787
dfm

2

MSR = SSR = 48.881 = 0.448
dfR

109

5) F – Ratio (F) เป็ น การวั ด อั ต ราส่ ว นของความแปรปรวนระหว่ างความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่มกับความแปรปรวนโดยปัจจัยภายในกลุ่ม ซึ่งสามารถคานวณโดยการนา
MSm หารด้วย MSR โดยมีสูตรดังนี้ F = MSm = 2.787 = 6.214
MSR
เมื่อ MSm คือ Mean Square ระหว่างกลุ่ม
MSR คือ Mean Square ภายในกลุ่ม
MSm = Model Mean Square
MSR = Residual Mean Square
163

0.448
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6) Significance (Sig.) เป็ น ค่ า ข อ ง ค ว า ม เป็ น ไ ป ได้ ข อ ง อั ต ร า ส่ ว น F ซึ่ ง นั ก
สังคมศาสตร์จะกาหนดไว้ที่ ค่านัยสาคัญ 0.05 ของการเปลี่ยนแปลง ถ้าค่านัยสาคัญได้ต่ากว่า 0.05
หมายความว่า ผลของ F มีนัยสาคัญหรือยอมรับได้ในการเปลี่ยนแปลงที่ต่ากว่าร้อยละ 5 จากตาราง
ค่ า Sig. = 0.003 แสดงว่ า ผลของการทดสอบอั ต ราส่ ว น F ยอมรั บ ได้ หมายความว่ า ระดั บ
การศึกษาของข้าราชการตารวจที่แตกต่างกัน ทาให้การมีส่วนร่วมในบรรยากาศในมิติการรับรู้ผลงาน
แตกต่างกัน
F – Test ที่กล่าวมานั้นเป็นการหาค่านัยสาคัญแห่งความแตกต่าง แต่ไม่สามารถบวกปริมาณ
ความแตกต่าง เพราะค่าที่ได้เ ป็นค่าอัตราส่วน F แต่การจะหาค่า Sig. ได้ถูกต้องนั้น เป็นการยากมาก
เพราะมี ค่ า error อยู่ ใ น Type I (α) และ Type II Error Rates เสมอ ซึ่ ง เกิ ด จากปริ ม าณ
ประชากรตัวอย่างที่มีน้อยเกินไป ประกอบกับการทดสอบค่า Sig. ของ F-Test ทดสอบกับตัวแปร
ต้นที่มีหลายรายการ เมื่ อพบตารางใดมีค่า Sig. ต่ากว่า 0.05 หรือ 0.01 ตามที่กาหนด นักศึกษาจึง
ต้องคานวณต่ อไปว่า รายการใดมีผ ลต่อ รายการใด ถ้ ามีเพี ยง 2 รายการอย่าง T –Test ก็ไม่ต้อ ง
คานวณต่อไป เพราะได้แก่ทั้ง 2 รายการนั้นอยู่แล้ว แต่ถ้ามีหลายรายการ เราจึงไม่รู้ว่าการยอมรับ
Sig. รวมจะน ามาอธิบ ายตัวแปรต้นระหว่างรายย่อยได้อย่างไร จึงต้องใช้ LSD (Least – significance
difference) มาคานวณเป็นรายคู่ว่า คู่ใดมีผลต่อกันแน่ๆ
ระดับการศึกษาของตารวจ

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

x

ต่ากว่าปริญญาตรี

2.59

ปริญญาตรี

2.27

สูงกว่าปริญญาตรี
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2.91

ปริญญาตรี

สูงกว่า
ปริญญาตรี

*
*

*
*

3. Pearson’s Correlation
เป็นเทคนิคทางสถิติที่ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) โดยไม่สนใจว่าตัวแปรใดจะเป็น
ตัวแปรต้นหรือตัวแปรตาม และใช้กับข้อมูลพารามิเตอร์เท่านั้น สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation
Coefficient) มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ซึ่งจะบอกว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่
โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังนี้
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การแปลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ค่า r

ค่าสัมประสิทธิ์

คาอธิบาย

ค่า r มีค่าอยู่ระหว่าง

-1 ถึง 0

แสด งว่ า ตั วแป รต้ น และตั ว แป รตาม มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม

ค่า r มีค่าอยู่ระหว่าง

0 ถึง 1

แสด งว่ า ตั วแป รต้ น และตั ว แป รตาม มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

ค่า r มีค่าเข้าใกล้

1

แสด งว่ า ตั วแป รต้ น และตั ว แป รตาม มี
ความสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น และมี
ความสัมพันธ์กันมาก

ค่า r มีค่าเข้าใกล้

-1

แสด งว่ า ตั วแป รต้ น และตั ว แป รตาม มี
ความสัม พัน ธ์ในทิ ศทางที่ ตรงกัน ข้ามและมี
ความสัมพันธ์กันมาก

ที่ ม า : E.H. Dennis and Others.(1979). Applied Statistics for the Behavioral Sciences.
Chicago: Rand McNally College Publishing Company. p.85.
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.00 – 0.30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.31 – 0.50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.51 – 0.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.71 – 0.90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.91 ขึ้นไป มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก
ในกรณีแรก การทดสอบ one – tailed ควรใช้เมื่อมีทิศทางเฉพาะที่จะทดสอบความเป็น
จริงของสมมติฐาน เป็นต้นว่านักวิจัยได้ทานายว่า ยิ่ งมีความวิตกกังวลมากขึ้น การสอบจะยิ่งแย่ลง
การทดสอบตัวแปรลักษณะนี้ควรใช้ one – tailed เพราะก่อนที่ข้อมูลจะถูกรวบรวมมา นักวิจัยได้
ทานายรูปแบบความสัมพันธ์อย่างจาเพาะไว้แล้ว หรือมีการทานายต่อไปว่า ถ้าให้เวลาแก้ไขในการ
สอบมากขึ้น การสอบก็จะทาได้ดีขึ้น ดังตัวอย่างที่ 50 ของ Andy Field ดังนี้
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเดี่ยวระหว่างการทาข้อสอบความวิตกกังวลการสอบ
และการใช้เวลาแก้ไขของนักศึกษา 103 คน
Pearson Correlation Analysis

Exam Performance
Correlation

Exam Anxiety
Correlation

Exam

Exam

Time spent

Performa

Anxiety

revising

Pearson

1.000

Sig. (1- tailed)
N
Pearson

103

-.441*
.300
103

.397*
.000
103

-.441*
.000
103

1.000

-.709*
.000
103

.397*
.000
103

.709*
.000
103

(%)

Sig. (1- tailed)
N
Time spent revising
Pearson
Correlation
Sig. (1- tailed)
N
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (1- tailed)

103

1.000
103

ที่ ม า : Andy Field. (2000). Discovering Statistics.Thousand Oaks, California: SAGE
Publications. p. 89.
ในกรณีที่ 2 การทดสอบ two – tailed ควรใช้เมื่อต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
2 กลุ่ ม โดยไม่ ได้ ร ะบุ ทิ ศ ทางของความสั ม พั น ธ์ ตั้ ง แต่ เบื้ อ งแรก คื อ ไม่ มี ก ารท านายทิ ศ ทางของ
ความสัมพันธ์ หรือไม่รู้ทิศทางของความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นการวิเคราะห์ ซึ่งมี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 การใช้สถิติ เชิงบรรยาย เมื่อผู้ วิจัยใช้ป ระชากรจริงในการศึกษาทั้ งหมด การ
วิเคราะห์จึงต้องวิเคราะห์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r (r coefficient) ของ Pearson Correlation
ดังตัวอย่างของศุภลั กษณ์ คาสุพรม ที่ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท นิวทรีครีเอท
จากัด (มหาชน) ดังนี้

166

167

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กับความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติ
ความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติDV1
ลักษณะงานที่ปฏิบัติIV1
N

r Coefficient
of Pearson
Correlation

Level of
relation

1.1 ความมีอิสระในการทางาน
152
0.269
ต่า
1.2 ความหลากหลายของงาน
152
0.209
ต่า
1.3 ความมีเอกลักษณ์ของงาน
152
0.105
ต่า
1.4 งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
152
0.402
ปานกลาง
รวม
152
0.360
ปานกลาง
ที่มา : ศุภลักษณ์ คาสุพรม.(2549). ควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนบริษัท นิวทริคริเอท จำกัด
(มหำชน) การค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, หน้า 82.
จากตัวอย่างผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r =
0.360) กับความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติ และเมื่อพิจารณาถึงความหลากหลายของลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติพบว่า เฉพาะงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r = 0.402)
กับความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติเท่านั้น นอกนั้นมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่า
จากตัวอย่างนักวิจัยพบว่ามีจุดอ่อนอยู่ที่ไม่ได้แยกแยะเรื่องความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติ
ซึ่งแบ่งทัศนคติออกเป็น 3 แบบ คือ ความเชื่อมั่นในองค์กร การทุ่มเทการทางานให้องค์การและความ
ปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป ดังนั้นการวิเคราะห์ด้วยคาสั่ง Pearson Correlation
จึ ง มี จุ ด อ่ อ น ซึ่ ง สามารถแก้ ไขด้ ว ยค าสั่ ง MANOVA ที่ ส ามารถแสดงการวิ เคราะห์ Canonical
Correlations โดยแสดงค่า r coefficient ได้ทุกตัวย่อยของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติชั้นสูง
แบบที่ 2 การใช้สถิติ เชิงอนุมาน เมื่อผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างในการวิเคราะห์ ซึ่ง
จะต้องมีการอนุมานไปถึงประชากรจริงในกรณีเช่นนี้ การวิเคราะห์จึงต้องพิจารณาจากค่า Sig.เป็น
หลัก เพราะค่า Sig. เป็นค่าที่บ่งบอกถึงโจทย์หรือความเป็นไปได้ว่าใน 100 คน มีความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดขึ้น 95 คน หรือไม่ (Sig. 0.05) ของความสัมพันธ์ในระดับที่ค้นพบ แสดงว่าการใช้สถิติเชิงอนุมาน
ของ Pearson Correlation สามารถบอกทั้ งความเป็ น ไปได้ ที่จ ะเกิด ขึ้น ระดั บ ความสั ม พั น ธ์และ
ทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร ดังตัวอย่างตัวอย่าง
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สมมติฐานที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการกากับดูแลการปกครองท้องถิ่น (IV2) ทั้ง
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
มีความสัมพัน ธ์กับการการสื่อสารทางการเมืองจากสื่อบุคคล (DV1) ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล
และการสื่อสารภายในกลุ่ม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลการปกครองท้องถิ่น
กับการสื่อสารทางการเมืองจากสื่อบุคคล
การสื่อสารทางการเมืองจากสื่อบุคคล
การกากับดูแล
การปกครอง
ท้องถิ่น IV2

N

r
1.การมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ

การดาเนินการ

การตรวจสอบ
รวม

Sig. Relation

r

Sig. Relation

r

Sig. Relation

0.55
7

0.00
0

มี/ปาน
กลงา/+

0.47
8

0.00
0

มี/ต่า/+

0.56 0.00
1
0

มี/ปาน
กลาง/+

400

0.56
7

0.00
0

มี/ปาน
กลาง/+

0.48
4

0.00
0

มี/ต่า/+ 0.57 0.00
0
0

มี/ปาน
กลาง/+

400

0.58
1

0.00
0

มี/ปาน
กลาง/+

0.50
9

0.00
0

มี/ต่า/+

0.59 0.00
1
0

มี/ปาน
กลาง/+

0.62 0.00
0
0

มี/ปาน
กลาง/+

0.53 0.00
6
0

มี/ปาน
กลาง/+

0.62 0.00
มี/ปานกลาง/+
7
0

V2.2

2. การมีส่วนร่วมใน

รวม

DV1.2

400

IV2.1

2. การมีส่วนร่วมใน

การสื่อสารภายในกลุ่ม

การสื่อสารระหว่างบุคคล DV1.1

DV1

V2.3

400

ที่มา : วัฒนา นนทชิต. (2558). กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองกับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรปกครอง
ท้องถิ่น. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, หน้า 95.
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การมีส่ว นร่ว มทางการเมือ งการปกครองท้อ งถิ่น ใน
การกากับ ดูแ ลการปกครองท้อ งถิ่น (IV2) มีค่านัยสาคัญอยู่ที่ระดับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าที่ตั้งไว้ที่
0.05 แสดงว่า IV2 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการสื่อสารทางการเมืองจากสื่อบุคคลของ
ประชาชน (DV1) (r = -0.627) และเมื่อพิจารณาจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น
ในการกากับดูแลการปกครองท้องถิ่นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (r = 0.561)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการร่วมดาเนินกิจการของท้องถิ่น (r = 0.570) และการมี
ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การตรวจสอบของประชาชนต่ อ การปกครองท้ อ งถิ่ น (r = 0.591) มี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการสื่อสารทางการเมืองจากสื่อบุคคลของประชาชน
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ส่วนการสื่อสารทางการเมืองจากสื่อบุคคล (DV1) จากการศึกษาการสื่อสารแต่ละประเภท
พบว่า การสื่อสารทางการเมืองระหว่างบุคคล (r = 0.620 ) การสื่อสารภายในกลุ่ม (r = 0.536 ) มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่ว นร่ว มทางการเมือ งการปกครองท้อ งถิ่น ในการกากับ ดูแ ลการปกครอง
ท้อ งถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวกจึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อประชาชนมีพฤติกรรมและปริมาณการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจาก
สื่อบุคคล ได้แก่การสื่อสารระหว่างบุคคลโดยการพูดคุยกับบุค คลในชีวิตประจาวัน และการสื่อสาร
ภายในกลุ่มบุคคลโดยการเข้าร่วมพูดคุยในที่สาธารณะมีปริมาณมากขึ้น จะส่งผลต่อระดับการมีส่วน
ร่ว มทางการเมื องของประชาชนในการก ากั บดู แลการปกครองท้ องถิ่น ทั้ งการมี ส่ ว นร่ว มในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินกิจการของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นมากขึ้นตามไปด้วย สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น
ในส่ วนของการมีส่ วนร่ วมในการกากับดูแลการปกครองท้ องถิ่นมีผลมาจากพฤติ กรรมการสื่ อสารทาง
การเมืองของประชาชนจากสื่อสารบุคคลในการพบปะพูดคุยกัน ถ้าปริมาณการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
ผ่านช่องทางดังกล่าวมากขึ้น ระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการกากับดูแลการปกครองท้องถิ่น
ของประชาชนมีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย
4. Regression (การถดถอย)
ในการวิเคราะห์ สหสั มพัน ธ์ (Correlation) เป็นเครื่องมือการวิจัยที่ ใช้ได้ดีมากดังที่อธิบาย
มาแล้ ว แต่ ค่ าสั ม พั น ธ์ไม่ ส ามารถบอกเราได้ ว่ าตัว แปรต้ น ใดเป็ น ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ตั ว แปรตาม
สหสัมพันธ์จึงไม่มีอานาจของการทานาย ส่วนการวิเคราะห์การถดถอย เราสามารถกาหนดโมเดลการ
ทานายลงในข้อมูลของเราได้ และใช้ model ในการหาค่าทานายของตัวแปรตาม (DV) จากตัวแปรต้น
(IV) หนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัวก็ได้ ในกรณีถ้าเป็น Simple Regression หรือการถดถอยอย่างง่าย เรา
สามารถท านายผล (outcome) จากเหตุ (predictor) ตั ว เดี ย วได้ ส่ ว นในกรณี ถ้ า เป็ น Multiple
Regression หรือการถดถอยพหุคูณ เราสามารถทานายผล (outcome) จากเหตุ (predictor) หรือตัว
ทานายหลายตัวได้ การวิเคราะห์การถดถอยจึงเป็นเครื่องมือที่ได้รับความเชื่อถือมาก เพราะมีอานาจ
แห่งการทานายทีละตัวแปรต้น (Andy Field, 2000, p. 103.)
การวิเคราะห์ถดถอยเป็นการวิเคราะห์เชิงเส้นตรง เป็นการศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างตัว
แปรต้น กับ ตัว แปรตามอย่ างต่อเนื่ องโดยกาหนดตัว แปรต้นคงที่ (fixed) และตัว แปรตามเป็น ตัวสุ่ ม
(random) ตามสมการ Y1 = a + bX เมื่อ X เป็นตัวแปรต้นและ Y เป็นตัวแปรตาม โดยให้แกน Y
ถดถอยไปบนแกน X ในกรณีการวิเคราะห์ Simple Regression เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรต้น X และตัว
แปรตาม Y อย่างละหนึ่งตัว ซึ่งเป็นการวิเคราะห์อย่างง่ายๆ และโอกาสจะเกิดการวิเคราะห์แบบนี้ก็
เป็ น ไปได้ ย าก ส่ ว นในกรณี ก ารวิ เคราะห์ Multiple Regression จะพบได้ ทั่ ว ไปในปั จ จุ บั น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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กรณีที่ 1 Simple Regression เป็นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างงง่ าย เป็นการวิเคราะห์
ตัวแปรเพี ยง 2 ตัว ระหว่างตัว แปรต้น (predictor variable) กับตัว แปรตาม (outcome variable)
โดยจะขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์ งบประมาณการโฆษณากับบันทึกการขายของบริษัทหนึ่งว่า จะมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น หรื อ ไม่ กล่ า วคื อ งบประมาณการโฆษณามี ผ ลต่ อ บั น ทึ ก การขายหรื อ ไม่ ผลการ
วิเคราะห์โดย SPSS ได้ตาราง ดังนี้
Table 1 Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R Square

1

0.578a

0.335

0.331

Std. Error
of the Estimate
65.9914

a. Predictors (Constant), Advertising Budget (thousands of pounds).
Source : Andy Field, 2000, p.111.
จาก Table 1 โมเดลสรุปค่า R มีเพียงค่าเดียวคือ 0.578 เพราะมีตัวแปรทานายตัว
เดี ย ว คื อ ตัว งบประมาณการโฆษณา จากค่ า R = 0.578 อธิบ ายได้ ว่า ตั ว แปรท านาย (ต้ น ) มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรผล (ตาม) 57.8 % ส่วนค่า R2 = 0.335 อธิบายได้ว่า ค่าใช้จ่ายการโฆษณา มี
ผล 33.5 % ต่อการแปรปรวนของบันทึกการขาย แสดงว่ายังมีตัวแปรทานายอื่นๆ ที่ยังไม่รู้อีก ที่มีผล
ต่อการแปรปรวนของบัน ทึกการขายถึง 66% ส่วนค่า Adjustice R2 = 0.331 อธิบายได้ว่า ค่า R2
เมื่อปรับ (adjusted) แล้ว จากการคานึงว่า ถ้านาสมการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปใช้กั บกลุ่มตัวอย่าง
อื่น ค่าอานาจของการทานายจะลดลงเหลือ 33.1% จาก 33.5% ซึ่งลดลงเล็กน้อยมาก ส่วนค่า Std.
Error of the Estimate = 65.9914 อธิบายได้ว่า ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ
ค่าตัวแปรผลหรือบันทึกการขายค่อนข้างสูงถึง 65.99% แสดงว่า ค่าใช้จ่ายการโฆษณาเป็นเพียงปัจจัย
เล็กปัจจัยเดียวที่มีผลต่อการขาย ยังต้องมีตัวแปรทานายอื่นๆ อีกที่จะต้องนามาวิเคราะห์ร่วม
Table 2 ANOVAb
Model
Sum of Square
df
Mean Square
F
Sig.
1. Regression
SSm = 433687.833
1 MSM = 433687.833 99.587
0.000a
Residual
SSR = 862264.167 198 MSR = 4354.870
Total
SST = 1295952.0
199
a. Predictors : (Constant), Advertising Budget (thousand of pounds)
b. Dependent Variable : Record Sales (thousands).
Source : Andy Field, 2000, p. 112.
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จาก Table 2 ANOVA 6 ผู้ เขี ย นได้ เพิ่ ม เติ ม SSm , SSR , SST , MS และ MSR ลงไปใน
ตาราง เพื่อให้รู้ว่าค่าในแต่ละช่องคานวณมาได้อย่างไร โดยมีสูตรดังนี้
Totel Sum of Squares (SST)

=

Σ

Model Sum of Squares (SSm)

=

Σ nr ( x i –

x grand)2

Σ ( xi – x i)2

Residual Sum of Squares (SSR) =
Model Mean Squares (MSM)

( xr – x grand)2

SSm
dfm
Residual Mean Squares (MSR) = SSR
dfR
F = MSM
MSR
การอ่านค่าใน Table 2 สิ่งแรกที่ต้องแปลกใจ คือว่า ทาไมการวิเคราะห์การถดถอยต้องใช้
โปรแกรม ANOVA เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้ variance – ratio method ที่สามารถประยุกต์ไปใช้กับ
Regression ได้ ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลหลากหลาย เมื่อพิจารณา Table2 จะพบว่า ค่า F = 99.59
และมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 ซึ่ง ต่ากว่า P < 0.001 อธิบายได้ว่างบประมาณการโฆษณามี
ผลต่อการขาย และผลนี้มีโอกาสไม่เป็นเช่นนี้เพียง 0.1% เท่านั้น และค่า F ratio ที่สูงเช่นนี้แสดงให้เห็น
ว่างบประมาณการโฆษณามีผลต่อการขายเพียงลาพังได้จริง

Model
1. (constand)
Advertising Budget

=

Table 3 Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
B
Std.Error
Beta
134.140
7.537
17.799 .000
9.612 E-02

0.010

(thousands of
pounds)
a. Dependent Variable : Record Sales (thousands)
Source : Andy Field, 2000, p.113.

171

0.578

9.979

.000
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จาก Table 3 อ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
1. ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) หมายถึง ค่าตัวเลขของการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม เมื่อ
ตัว แปรต้ น เปลี่ ย นไป 1 หน่ ว ย ของการวั ด โดยขจัด อิ ท ธิพ ลของตั ว แปรต้ น อื่ น ๆ ออกแล้ ว ค่า B =
134.140 อ่านได้ว่า เมื่อไม่มีเงินที่จะใช้โฆษณา (เมื่อตัวแปรต้น X = 0) ตามโมเดลทานายว่า การขายจะ
คงที่ อยู่ ที่ 134,140 หน่ ว ย ส่ ว นค่ า B = 9.612 E-02 หรือ = 0.09612 ค่ านี้ เป็ น ค่า Slope ของเส้ น
ถดถอย กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงในบันทึกการขายจะมีความสัมพันธ์ทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง
ในทุกหน่วยของงบประมาณโฆษณา ถ้าเพิ่มงบประมาณการโฆษณาขึ้นอีก 1 หน่วย บันทึกการขายจะ
เพิ่มขึ้น 0.096 จึงเป็นการไม่ค่อยคุ้มทุนที่จะเพิ่มค่าโฆษณาในกรณีนี้
2. ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ถดถอย (Standard Error of B, SEb)
หมายถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจงของ B เมือ่ มีการสุ่มตัวอย่างหลายๆ ครั้ง ค่านี้ควรมีค่า
น้อย ถ้าตัวแปรต้น (งบประมาณการโฆษณา) และตัวแปรตาม (บันทึกการขาย) มีความสัมพันธ์กันสูง
ค่าสถิติตัวนี้ใช้ในการทดสอบค่านัยสาคัญของ B หรือประมาณค่าแบบช่วงของสัมประสิทธิ์ถดถอย ในที่นี้
SEb = 0.010 แสดงว่างบประมาณการโฆษณามีความสัมพันธ์อย่างมากกับบันทึกการขาย
3. ค่า t-ratio ของ B หมายถึง ค่าสถิติที่ได้จาก B/SEb จากกลุ่มตัวอย่าง ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานว่า B = 0 หรือไม่ โดยใช้การแจกแจงความน่าจะเป็นของ t ที่ df = N -1 เมื่อ N = ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง ถ้าปฏิเสธสมมติฐานแสดงว่ า B ≠ 0 หรือตีความได้ว่า การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรต้น
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามใน Table ที่ 3 ค่านัยสาคัญ (Sig.) ของ t = 0.000 ตีความได้
ว่า การเปลี่ยนแปลงในงบประมาณการโฆษณามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบันทึกการขายอย่างแน่นอน
4. ค่า Beta (β) หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเมื่อคานวณโดยการแปลงค่าของตัวแปร
ตาม และตัวแปรต้นเป็นคะแนนมาตรฐาน ซึ่งแตกต่างจากค่า B ที่คานวณจากคะแนนดิบ และเนื่องจาก
คะแนนมาตรฐาน (Z) มี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเป็ น 1 ดั งนั้ น การตีค วามของ Beta = 0.578 จะ
หมายถึง ถ้ามีการเพิ่มค่าการโฆษณา 1 ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน บันทึกการขายจะเพิ่มขึ้น 0.578 เท่า
ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่า Beta = B (SX) / (Sy))
โดยสรุปก็คือ การเพิ่มงบประมาณการโฆษณาทุก 1 บาท จะมีบันทึกการขายเพิ่มขึ้น 0.58
บันทึก ซึ่งไม่คุ้มทุนต่อการเพิ่มการโฆษณา การอ่านค่า Beta และ Sig. of t-ratio จึงมีความสาคัญมาก
ส่วนค่า B มีความสาคัญตรงค่า constant ซึ่งจะบอกเราว่า ถ้าไม่มีการเพิ่มการโฆษณา แล้วบันทึกการ
ขายยังจะเป็นเท่าไร ถ้าบันทึกการขายปกติก็ไม่ควรไปใส่ใจการโฆษณาให้มากนัก
กรณี ที่ 2 Multiple Regression เป็นการวิเคราะห์การถดถอยที่มีตัวแปรต้นหลายตัว
หรือมีตัวแปรทานายหลายตัวและมีตัวแปรผล (ตาม) ตัวเดียว โดยจะขอยกตัวอย่างต่อเนื่องจากกรณีที่
1 ที่มีตัวแปรทานาย 1 ตัว คือ งบประมาณการโฆษณาเพิ่มตัวแปรทานายเข้าไปอีก 2 ตัว คือ จานวน
ครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์ กับความชื่นชอบยี่ห้อ ส่วนตัวแปรตามคือการบันทึกการขาย
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จากการทา Simple Regression ของสมการถดถอยที่ผ่านมา พบว่าตัวแปรทานายหรือ
งบประมาณการโฆษณา ถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กับการขายอย่างมีนัยสาคัญ แต่ก็พบอีกเช่นกันว่า ตัว
แปรทานายตัวนี้อธิบายการมีผลได้เพียง 33% เท่านั้น แสดงว่าน่าจะยังมีตัวแปรทานายตัวอื่นๆ อี ก จึง
ได้เพิ่ มตัวแปรการทานายเข้าไปอีกสองตัว และผลการวิเคราะห์ โดย SPSS สามารถสรุปตารางการ
วิเคราะห์ได้ 5 ตาราง ดังนี้
Table1 Descriptive Statistics
Mean

Std.

N

Deviation
Record Sales

193.2000

80.6990

200

614.4123

485.6552

200

27.5000

12.2696

200

6.7700

1.3953

200

(thousands)
Advertising Budget
(thousands of pounds)
No. of plays on Radio 1
per week
Attractiveness of Band
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Table 2 Correlations
Record Advertising No. of Attractiveness
Sales
Budget
plays on
of Band
(thousands) (thousands Radio 1
of pounds) per week
Pearson Correlation Record Sales
1.000
.578
.599
.326
(thousands)
Advertising Budget
(thousands of pounds
No. of plays on Radio 1per week
Attractiveness of Band

.578

1.000

.102

.081

.599
.326

.102
.081

1.000
.182

.182
1.000

.000
.076
-

.000
.128
.005

.005

-

200

200

200

200

200

200

200

200

Sig. (1-tailed)
Record Sales
.000
(thousands) Advertising
.000
Budget
.000
.076
(thousands of pounds)
No. of plays on Radio 1per week
.000
.128
Attractiveness of Band
N
Record Sales
200
200
(thousands)
Advertising
200
200
Budget
(thousands of
200
200
pounds)
No. of plays on Radio 1per week
200
200
Attractiveness of Band
SPSS Output 4.4 : Descriptive statistics for regression analysis
Source : Andy Field. (2000). p.144.
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จาก Table 1 อธิบ ายได้ว่า จานวนประชากรตัว อย่างที่นามาศึกษามี 200 คน ส่ วนค่า
Mean ของการบันทึกการขายอยู่ที่ 193,000 ของงบประมาณการโฆษณา = 614.4123 ของจานวน
ครั้งการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์ = 27.50 และของความชื่นชอบในยี่ห้อ = 6.77 ส่วน Table 2
เป็ นการแสดงค่าสหสัมพัน ธ์ของตารางไขว้ทั้งตัวแปรทานายและตัวแปรผล พบว่า ตัวแปรทานาย
ทั้งหมดมีตัวแปรทานายจานวนครั้งการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์มีสหสัมพันธ์ มากที่สุดกับตัวแปรผล
บันทึกการขาย (R =0.599, P<0.001) จึงตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นได้ว่า จานวนครั้งการโฆษณาทางวิทยุ
ต่อสัปดาห์เป็นตัวทานายได้ดีที่สุดเกี่ยวกับการขาย
Table 3 Model Summary
Mode
l

R

R Square Adjuste
dR
Square

Std.Error
of the
Estimate

Change Statistics
R
F
df 1
Square Change
Change

Durbin
df 2 Sig. F
Watso
Change
n

1

.578a

.335

.331

65.9914

.335 99.587

1

198

.000

2

.815b

.665

.660

47.0873

.330 96.447

2

196

.000

a. Predictors : (Constand), Advertising Budget (thousands of pounds)
b. Predictors : (Constand), Advertising Budget (thousands of pounds), Attractiveness of
Band, No. of plays on Radio 1 per week.
c. Dependent Variable : Record Sales (thousands)
จาก Table 3 สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
1) Model การวิเคราะห์แยกออกเป็น 2 ส่วน เพื่อเปรียบเทียบกันใน Model 1 มีตัวแปร
ทานายเพียงตัวเดียว (a) ส่วน Model 2 มีตัวแปรทานาย 3 ตัว (b) Model 1 เป็นโมเดลที่อธิบาย
ผ่านมาแล้วในกรณีที่ 1
2) R คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ เป็นค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทานายกับตัวแปรผล มี ค่าตั้งแต่ 0-1 ค่าที่ใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันสูง ในที่นี้
พบว่า เมื่อเพิ่มตัวแปรทานายเป็น 3 ตัว ค่า R = 0.815 ซึ่งเพิ่มจากการใช้ตัวแปรทานายตัว 1 คือ ที่มี
ค่า R = 0.578 แสดงว่าตัว แปรท านายทั้ง 3 ตัว มีผ ลต่อการทานายตัว แปรผลได้มากกว่าตั วแปร
ทานายตัวเดีย ว (ตัวแปรทานายตัวเดียวคืองบประมาณการโฆษณา และตัวแปรทานาย 3 ตัว คือ
งบประมาณการโฆษณา จานวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์ กับความชื่นชอบในยี่ห้อ)
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3) R2 คือ ค่าอานาจในการทานาย ซึ่งดูได้จากสัดส่วนของความแปรปรวนในตัวแปรผลที่
อธิบายได้ด้วยตัวแปรทานาย จากการเปรียบเทียบ Model 1 กับ Model 2 พบว่าค่า R2 = 0.335a
เพิ่มเป็น R2 = 0.6656 ความแปรปรวนในตัวแปรผลเพิ่มจาก 33.5% เป็น 66.5% แสดงว่าตัวแปร
ทานายของ Model 2 มีอานาจในการทานายมากกว่าตัวแปรทานายของ Model 1
4) Adjusted R2 คือ ค่าอานาจในการทานายที่ป รับแล้ว เมื่อคานึงถึงการนาสมการการ
ทานายจากกลุ่มตัวอย่างหนึ่งไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ โดยปกติแล้ว R2 adjusted จะมีค่าต่ากว่า R2
เสมอ ในกรณีนี้ก็เช่นกัน ค่า adjusted R2 = 0.660 ลดลงจาก R2 = 0.665 แสดงว่าค่าอานาจในการ
ทานายที่ปรับแล้วลดลงเล็กน้อยมาก จนไม่มีผลกระทบ
5) Standard Error of the Estimate ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ
ค่า คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใช้สมการถดถอยเพื่อประมาณค่าของตัวแปรผล หรือ หมายถึง
ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริง (Y) กับค่าทานาย (Yi) ของตัวแปรผล ในกรณีนี้พบว่าค่า
ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานของการประมาณค่ า ใน Model 2 = 47.0873 ลดลงจาก Model
1=65.9914 แสดงว่า Model ทานายได้คลาดเคลื่อนของการประมาณค่าได้น้อยกว่า Model 1
6) Change Statistics คือค่าความเปลี่ยนแปลงทางสถิติทั้ง R2, F, df1, df2 และ Sig.F
การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอยู่ที่ R2 เพราะ R2 of Model 2 ได้มีค่าเปลี่ยนแปลง 0.330 หมายความ
ว่า เมื่อเพิ่มตัวแปรทานาย 2 ตัว คือ จานวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์กับความชื่นชอบ
ในยี่ห้อ จะพบว่ามีอานาจในการทานายบันทึกการขายได้เพิ่มอีก 33% จากเดิม 33.5% รวมอานาจใน
การทานายการขายใน Model 2 ถึง 66.5%
7) Durbin – Watson ค่าสถิติที่บอกค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรทานายที่ยอมรับ
ได้ทางการคานวณ ซึ่งอยู่ระหว่าง 1-3 หมายความว่า ถ้า D-W ใกล้ 2 จะแสดงว่า ข้อสันนิษฐานของ
การทานายจะมีความแน่นอนยิ่งขึ้น ในกรณีนี้ค่า D-W = 1.950 แสดงว่าข้อสันนิษฐานของการทานาย
ใน Model 2 ที่ว่าตัวแปรทานายทั้ง 3 ตัว มีอานาจการทานายตัวแปรผลได้ถึง 66.5% นั้นมีความ
แน่นอนหรือเชื่อถือได้
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Table 4 ANOVA
Model
1

2

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
433687.833
862264.167
1295952.0
861377.418
434574.582
1295952.0

df

Mean
F
Square
1 433687.833 99.587
198 4354.870
199
3 287125.806 129.498
196 2217.217
199

Sig.
.000a

.000b

a. Predictors : (Constant), Advertising Budget (thousands of pounds)
b. Predictors : (Constant), Advertising Budget (thousands of pounds),
Attractiveness of Band,No. of Plays on Radio 1 per Week
c. Dependent Variable: Record Sales (thousands)

Source : Andy Field, 2000, p.147.
จาก Table 4 สามารถอ่ า นผลการวิ เคราะห์ ได้ ดั งนี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ Model 1 กั บ
Model 2 จะพบว่ ามี ค ามแตกต่ างอย่างเห็ น ได้ ชั ด โดยเฉพาะค่ า F-ratio ที่ เกิ ด จาก df = 3 มี ค่ า
เท่ากับ 129.498 ซึ่งมากกว่าค่า F-ratio = 99.587 ที่เกิดจาก df = 1 และมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.000 ซึ่งต่ากว่า P<0.001 อธิบายได้ว่า เมื่อเพิ่มตัวแปรทานายเป็น 3 ตัว ปรับความสามารถ
ในการทานายตัวแปรผลได้มากกว่าตัวแปรทานายเพียงตัวเดียว จึงตีความได้ว่าตัวแปรทานาย 3 ตัว
ได้แก่ งบประมาณการโฆษณา จานวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์และความชื่นชอบใน
ยี่ห้อ สามารถทานายยอดการบันทึกการขายได้เพิ่มขึ้น มากกว่าตัวแปรทานาย 1 ตัว คือ งบประมาณ
การโฆษณาอย่างมีนัยสาคัญ
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Table 5 Coefficientsa
Unstandardize Standardi
Model
d
zed
t
Coefficients Coefficien
ts
B
Std.Err Beta
or
1 (Coustand)
134.140 7.537
17.7
Advertising Budget
99
(thousands of pounds) 9.612E- .010
.578
02
9.97
9
2
(Coustand)
17.350
Advertising Budget
26.623
1.53
(thousands of
.007
.511
4
pounds)
8.488E- .278
.512
No. of plays on Radio 02
2.438
.192
12.2
1 per week
3.367
61
Attractiveness of Band 11.086
12.1
23
4.54
8
a. Dependent Variable: Record Sales (thousands)

Sig.

95%
Confidence
Interval for B

Lower Upper
Bound Bound
.000 119.27 149.00
8
2
.000
.077
.115
.127
.000
.000
.000

60.830
.071
2.820
6.279

7.604
.099
3.915
15.894

จาก Table 5 สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
1) งบประมาณการโฆษณา (B = 0.085) ค่ านี้ ชี้ ให้ เห็ น ว่ าถ้ างบประมาณการโฆษณา
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย การบันทึกการขายจะเพิ่มขึ้น 0.085 หน่วย เมื่อหน่วยวัดเป็น 1,000 ดังนั้น ทุกๆ
1,000 ปอนด์ ที่ใช้โฆษณาเพิ่มขึ้น บันทึกการขายจะเพิ่มขึ้น 85 บันทึก การตีความนี้จะเป็นจริง เมื่อ
ความชื่นชอบยี่ห้อและจานวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุมีค่าคงที่ (P<0.001)
2) การโฆษณาทางวิทยุ (B = 3.367) ค่านี้แสดงว่าจานวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุ
ต่อสัปดาห์ก่อนออกอากาศเพิ่มขึ้น1 หน่วย บันทึกการขายจะเพิ่มขึ้น 3.367 หน่วย ดังนั้น ทุกๆ การ
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เพิ่มการเล่นเพลงโฆษณาทางวิทยุ 1 ครั้ง (ในหนึ่งสัปดาห์ก่อนออกอากาศ) จะมีความสัมพันธ์กับการ
เพิ่มการบันทึกการขายขึ้นอีก 3,367 บันทึก (3.367 x 1,000) การตีความนี้จะเป็นจริงเมื่อผลของ
ความชื่นชอบในยี่ห้อกับงบประมาณการโฆษณามีค่าคงที่ (P<0.001)
3) ความชื่น ชอบยี่ห้อ (B = 11.086) ค่านี้แสดงให้ เห็ นว่า ถ้าเกณฑ์ความชื่นชอบยี่ห้ อ
สูงขึ้น 1 หน่วย ก็คาดได้ว่าบันทึกการขายจะเพิ่มขึ้น 11.086 หน่วย ดังนั้น ทุกๆ หน่วยที่เพิ่มขึ้นใน
เกณฑ์ความชื่นชอบยี่ห้อ จะมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มการบันทึกการขาย 11,086 บันทึก (11.086 x
1,000) การตีความนี้จะเป็นจริงเมื่อผลของการโฆษณาทางวิทยุและงบประมาณการโฆษณามีค่าคงที่ (P
<0.001)
4) เมื่อเปรียบเทียบค่า Beta จะพบว่า ค่า Beta ของงบประมาณการโฆษณา = 0.511 และค่า
Beta ของจานวนครั้งที่โฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์ = 0.512 ซึ่งมากกว่าค่า Beta ของความชื่นชอบในยี่ห้อ
= 0.192 หมายความว่า ถ้าเพิ่มเงินการโฆษณาขึ้นอีก 1 หน่วย จะเพิ่มบันทึกการขายอีก 0.512 บันทึกและ
ถ้าเพิ่มจานวนครั้งที่โฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์อีก 1 หน่วยจะเพิ่มบันทึกการขายอีก 0.512 บันทึก แต่ถ้า
เพิ่มเกณฑ์ความชื่นชอบในยี่ห้ออีก 1 หน่วย จะเพิ่มบันทึกการขายอีกเพียง 0.192 บันทึกเท่านั้น
5) กรณี ของข้ อ 4 สามารถยื นยั นด้ วยการเปรียบเที ยบค่ า t และ Sig. กล่ าวคื อ ค่ า t ของ
งบประมาณการโฆษณา = 12.26 และ Sig. = 0.000 (P<0.001) และค่า t ของจานวนครั้งการโฆษณาทาง
วิทยุ = 12.12 และ Sig. = 0.000 (P<0.001) ส่วนค่า t ของความชื่นชอบในยี่ห้อ = 4.55 และ Sig. = 0.000
(P<0.001) หมายความว่า งบประมาณการโฆษณา และจานวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุมีผลต่อกระทบ
ต่อบันทึกการขายคล้ายคลึงกัน ในขณะที่ความชื่นชอบในยี่ห้อมีผลกระทบต่อบันทึกการขายน้อยกว่า
6) งบประมาณการโฆษณา (Beta = 0.511) ค่านี้แสดงให้ เห็ น ว่าเมื่องบประมาณการ
โฆษณาเพิ่มโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 485,655 ปอนด์ (ดู Table 1) บันทึกการขายจะเพิ่มขึ้นโดยค่า
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.511 บั น ทึก ถ้าการเบี่ยงเบนมาตรฐานของบันทึ กการขายเป็น 80,699 (ดู
Table 1) จะมีการเปลี่ยนแปลงในบันทึกการขาย 41,240 บันทึก (0.511 X 80,699) ดังนั้น ทุกๆ
485,656 ปอนด์ ที่ใช้โฆษณาเพิ่มขึ้น จะทาให้มีบันทึกการขายเพิ่มขึ้น 41,240 บันทึก การตีความนี้จะ
เป็นจริงเมื่อผลของความชื่นชอบยี่ห้อและการโฆษณาทางวิทยุมีความคงที่
7) การโฆษณาทางวิทยุ (Beta = 0.512) ค่านี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อจานวนเพลงโฆษณาทาง
วิทยุต่อสัปดาห์ก่อนการออกอากาศเพิ่มขึ้น 12.27 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ดู Table 1) บันทึกการ
ขายจะเพิ่มขึ้น 0.512 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถ้าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของบันทึกการขายเป็น
80,699 จะมีการเปลี่ยนแปลงในบันทึกการขาย 41,320 บันทึก (0.512 x 80,699) ดังนั้น ถ้าวิทยุเปิด
เพลงโฆษณาเพิ่มขึ้น 12.27 ครั้งต่อสั ปดาห์ ก็คาดได้ว่าจะมีการบันทึกการขายเพิ่มขึ้นอีก 41,320
บันทึก การตีความนี้จะเป็นจริง ถ้าผลของความชื่นชอบยี่ห้อและงบประมาณการโฆษณามีความคงที่
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8) ความชื่นชอบยี่ห้อ (Beta = 0.192) ค่านี้แสดงให้เห็นว่า ถ้าเกณฑ์ความชื่นชอบยี่ห้อ
เพิ่มขึ้น 1.395 หน่ วย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ดู Table 1) ก็คาดได้ว่าบันทึกการขายจะเพิ่มขึ้น
0.192 หน่วย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถ้าการเบี่ยงเบนมาตรฐานของบั นทึกการขายเป็น 80,699 (ดู
Table1) จะมีการเปลี่ยนแปลงในบันทึกการขาย 15,490 บันทึก (0.192 x 80,699) ดังนั้นถ้าเกณฑ์
ความชื่นชอบยี่ห้อเพิ่มขึ้น 1.40 หน่วยวัด ก็คาดได้ว่าจะมีการเพิ่มบันทึกการขาย 15,490 บันทึก การ
ตีความนี้จะเป็นจริง เมื่อผลของการโฆษณาทางวิทยุและงบประมาณการโฆษณามีความคงที่
Table 6 Coefficientsa
Correlations

Colinearity
Statistics

Model
Zeroorder

Partial

Part Tolerance

VIF

1
Advertising Budget (thousands of
pounds)

.578

.578

.578

1.000

1.000

2

.578

.659

.507

.986

1.015

No. of plays on Radio 1 per week

.599

.655

.501

.959

1.043

Attractiveness of Band

.326

.309

.188

.963

1.038

Advertising Budget
(thousands of pounds)

a. Dependent Variable: Record Sales (thousands)
จาก Table 6 ค่ า ที่ ส มควรอ่ า นมี 2 ค่ า คื อ VIF และ Tolerance ค่ า Tolerance
คานวณมาจากสูตร 1 – R2 โดยนาตัวแปรทานายทั้ง 3 ตัวมาคานวณร่วมกัน ในลักษณะที่กาหนดให้
ตัวแปรทานายตัวที่ 1 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรทานายอีก 2 ตัวที่เหลือ ว่ามีระดับความสัมพันธ์สูง
เท่าใด ค่า Tolerance กาหนดค่าตั้งแต่ 0-1 ยิ่งใกล้ 0 ยิ่งมีความสัมพันธ์สูง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่น่า
เป็นห่วง เพราะค่า VIF = 1 / Tolerance เมื่อค่า Tolerance ยิ่งใกล้ 0 ค่า VIF จะยิ่งสูง ถ้าค่า VIF
สู ง จะส่ งผลท าให้ ก ารทดสอบนั ย ส าคั ญ ของ B ไม่ มีนั ยส าคั ญ แม้ว่าค่า B จะสู ง เมื่ อวิเคราะห์ ค่ า
Tolerance ของตัวแปรทานายทั้ง 3 ตัว อยู่ในระดับที่ 0.986,0.959 และ 0.963 ซึ่งใกล้ค่า 1 ทาให้
VIF = 1.015, 1.043 และ 1.038 ซึ่งเป็นค่าที่ต่า ทาให้ ค่า B ของตัวแปรทานายทุกตัว มีค่า Sig. =
0.000 ทุกตัว
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โดยสรุปแล้ว การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรทานายทั้ง 3 ตัว กับตัวแปรผล 1
ตัว พบว่า งบประมาณการโฆษณาและจานวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์มีผลต่อการเพิ่ม
บันทึกการขายอย่างมีนัยสาคัญ มากกว่าความชื่นชอบในยี่ห้อ ดังนั้น ถ้าต้องการเพิ่มการขายอย่างมี
นัยสาคัญ ต้องเพิ่มงบประมาณการโฆษณา เท่าๆ กับการเพิ่มจานวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อ
สัปดาห์ โดยให้คานึงถึงความชื่นชอบหรือความจงรักภักดีต่อยี่ห้อให้น้อยลง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล Canonical Correlation
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปรต้นและชุดของตัวแปรตาม โดยตัวแปรต้นจะมี
ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป และตัวแปรตามมีมากกว่า 2 ตัว โดยตัวแปรทั้งหมดควรอยู่ในมาตราการวัดระดับ
Interval หรื อ Ratio Scale เป็ น การทดสอบสมมติ ฐ านความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรของ
การศึกษาโดยการวิเคราะห์หาขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้นกับชุดตัวแปรตาม
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยวิธีสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) ลักษณะ
การวิเคราะห์ Canonical Correlation สามารถแสดงให้เห็นโมเดลเส้นทาง (Path diagram) ตาม
ตัวแบบที่ 1 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร Canonical
X1

ay1

ax1

Y1

First
First
Canonical
Canonical
X2

ax2

Variate Y

Xi

=

variable in X set

Yi

=

variable in Y set

a xi =

loading of (correlation with) i th X variable on canonical variate X

ayi =

loading of (correlation with) i th Y variable on canonical variate Y
=

ay2
Y2

Canonical correlation for the first pair of canonical variates

การพิจ ารณาค่ าความสั มพั นธ์ระหว่างตัว แปรต้น การจัดการสารสนเทศของโรงพยาบาล
ทั้งหมดกับตัวแปรตามทั้งหมดมาตรฐานบริการสุขภาพ ได้ใช้ค่าความสัมพันธ์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์
ได้ให้ระดับของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไว้ดังนี้
181

182

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง

ความหมาย

(-) 0.00 ถึง (-) 0.30

มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ามาก

(-) 0.31 ถึง (-) 0.50

มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่า

(-) 0.51 ถึง (-) 0.70

มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง

(-) 0.71 ถึง (-) 0.90

มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง

(-) 0.91 ขึ้นไป

มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงมาก

ลาดับขั้นตอน ค่าสถิติและเกณฑ์ที่ ใช้อภิปรายผลสาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ Canonical
correlation.
ลาดับขั้นตอน
1. ทดสอบนัยสาคัญ
ทางสถิติเพื่อระบุว่า
ตัวแปรทั้ง 2 ชุด
มีความสัมพันธ์

ค่าสถิติ

เกณฑ์ในการอภิปรายผล

ค่า Significance (p <)

(ข้อมูลจาก Dimension
Reduction Analysis : Sig. of
F)
เกณฑ์ที่ใช้ คือ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.01

หากพบว่า เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติก็จะดาเนินการในขั้นตอนไป

เชิงเส้นตรง
2. ระบุระดับความ

ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล

สัมพันธ์โดยรวมของชุด

(Canonical correlation - r)

ตัวแปรต้นกับชุดตัว

(ข้อมูลจาก Eigenvalues and
Canonical Correlations : .
Canon Cor)

แปรตาม

ทดสอบสหสัมพันธ์คาโนนิคอลโดยรวมของชุดตัว
แปรต้นกับชุดตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธ์กันเชิง
เส้นตรงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตหิ รือไม่

182

อธิบายระดับความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้น
กับชุดตัวแปรตามที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์เชิง
เส้นของตัวแปรต้นและของตัวแปรตาม และ
พิจารณาจากข้อมูลชุดที่มคี ่า p < 0.01
เกณฑ์ที่ใช้ คือ
1. ค่า r มีค่าเป็นบวก หมายถึง ตัวแปรต้น
และตัวแปรตามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ถ้าค่า r มีค่าเป็นลบ หมายถึง ตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม สัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกัน
2 ค่าคะแนนแสดงระดับความสัมพันธ์ มีดังนี้
ค่า r
ระดับความสัมพันธ์
(-) 0.91 ขึ้นไป
สูงมาก
(-) 0.71 ถึง (-) 0.90
สูง
(-) 0.51 ถึง (-) 0.70
ปานกลาง
(-) 0.31 ถึง (-) 0.50
ต่า
(-) 0.00 ถึง (-) 0.30
ต่ามาก
3. การอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะ
พิจารณาจากค่าดัชนีสัมประสิทธิ์คาโนนิคอล
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ลาดับขั้นตอน
3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ

ค่าสถิติ

เกณฑ์ในการอภิปรายผล

ค่า Eigenvalue

ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล

(ข้อมูลจาก Eigenvalues and
Canonical Correlations :
ที่จะอธิบายความแปรปรวนที่ Eigenvalues)
เกิดขึ้นในตัวแปรคาโนนิคอล
4. วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของตัวแปรคาโนนิคอล
ที่จะอธิบายตัวแปเริ่มต้น
(พิจารณาทั้งตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม)

ค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้
(Variance extracted)
4.1 ตัวแปรต้นพิจารณาจาก
Variance in covariates
explained by canonical
variables: Pct Var DEP

ระบุค่าสัดส่วนความแปรปรวนที่เกิดขึ้นจาก ตัว
แปรคาโนนิคอลกลุม่ ตัวแปรต้นที่สามารถทานาย
ความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอล กลุ่มตัว
แปรตาม เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ

ระบุสดั ส่วนความแปรปรวนของตัวแปรเริม่ ต้น
ที่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรคาโนนิคอล
ของตัวแปรนั้นๆ ว่าสามารถอธิบายได้มากน้อย
เพียงใด
เกณฑ์อภิปรายผล ใช้ค่าร้อยละ

4.2 ตัวแปรตามพิจารณาจาก
Variance in dependent
variables explained by
canonical variables : Pct Var
DEP

5. วิเคราะห์ความทับซ้อน
ค่าดัชนีความทับซ้อน
ระหว่างชุดตัวแปรต้นกับชุด
(Redundancy index)
ตัวแปรตาม
5.1 ตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปร
ตามที่สามารถทานายความ
แปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัว
แปรต้นใช้ข้อมูลจาก Variance in
covariates explained by
canonical variables: Pct Var
COV

การระบุสัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรต้น
เริ่มต้นทีส่ ามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรคาโนนิคอ
ลของตัวแปรตาม หรือสัดส่วนความแปรปรวนของ
ตัวแปรตามเริม่ ต้นที่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร
คาโนนิคอลของตัวแปรต้นว่าสามารถอธิบายได้มาก
น้อยเพียงใด
เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ โดยดัชนีความทับซ้อนที่
เหมาะสม จะต้องสูงกว่าร้อยละ 1.5

ดัชนีความทับซ้อนเป็นการพิจารณานัยสาคัญ
ในทางปฏิบัติ (Practical significance) เพื่อเสริม
5.2 ตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปร
การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ
ต้นที่สามารถทานายความแปรปรวน
ของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตามใช้
ข้อมูลจาก
Variance in dependent
variables explained by
canonical variables: Pct Var
COV
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ลาดับขั้นตอน

ค่าสถิติ

6. อธิบายความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร

6.1ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
คะแนนเชิงโครงสร้าง

6.1 อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเริ่มต้นของตัว
แปรต้นกับตัวแปรต้น และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเริ่มต้นของตัวแปรตามกับ
ตัวแปรตาม

- ตัวแปรต้น (ข้อมูลจาก
Correlations between
COVARIATES and canonical
variables)
- ตัวแปรตาม (ข้อมูลจาก
Correlations between
DEPENDENT and canonical
variables)
6.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบคะแนนมาตรฐาน
- ตัวแปรต้น
(ข้อมูลจาก Standardized
canonical coefficients for
COVARIATES)
- ตัวแปรตาม
(ข้อมูลจาก Standardized
canonical coefficients for
DEPENDENT variables)

6.2 อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปร
ตาม

เกณฑ์ในการอภิปรายผล

6.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเริ่มต้นกับ
ตัวแปรโดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
คะแนนเชิงโครงสร้างหากค่าคะแนนมากกว่า 0.30
หมายถึงตัวแปรเริ่มต้นนั้นเป็นตัวแปรย่อยที่
ก่อให้เกิดตัวแปร
6.2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเริ่มต้น
ของตัวแปรต้นกับตัวแปรเริม่ ต้นของตัวแปรตาม
ในเชิงการทานายความสัมพันธ์โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แบบคะแนนมาตรฐาน
ตัวแปรย่อยที่มีคา่ สัมประสิทธิ์ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป
จะมีความเหมาะสมในการทานายความสัมพันธ์

6. การวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis สร้างตัวแบบการวิจัย
ในการวิจัยจากผลการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ทาให้ทราบถึง
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และทราบถึงลาดับขององค์ประกอบภายในของ
ตัวแปรที่มีความสาคัญและมีอิทธิพลส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา ดังนั้น จากผล
การศึกษาความสั มพัน ธ์ระหว่างตัวแปรในเบื้องต้นนั้น ผู้วิจัยสามารถพัฒ นามาสู่การสร้างตัวแบบ
ผลการวิจัย โดยวิธีการวิเคราะห์ในลักษณะตัวแบบการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis Model)
เป็ นการวิเคราะห์ ทางสถิติที่มาจากการวิเคราะห์ การถดถอย (Regression Analysis) โดยอาศัยตัว
แบบและสมการโครงสร้ าง เพื่ อพิจารณาค่าสั ม ประสิ ท ธิ์ถดถอยมาตรฐาน และการวิเคราะห์ การ
ถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ ที่มีนัยสาคัญทางสถิติ .05 นามาสู่การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์เส้นทาง
ใหม่ สามารถแสดงให้เห็นแผนภาพเส้นทาง (Path diagram) ตามตัวแบบ
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ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ตามทฤษฎีสัมประสิทธิ์เส้นทาง

Y1

GA(2,1)

z1
BE(2,1)

X1

Y2

CA(2,1)
z2

ที่มา: Muthen, B. (1987). LISCOMP: Analysis of Linear Structural Equations with a
Comprehensive Measurement Models. Mooresville: Scientific Software, Inc..
จากตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ตามทฤษฎีสัมประสิทธิ์อิทธิพล (path coefficient
theory) สามารถอธิบายการคานวณเส้นทางความสัมพันธ์ได้ดังนี้
DIRECT EFFECT

= DE

INDIRECT EFFECT

= IE

SPURIOUS CORRELATION = SC
CORRELATION

= DE + IE + (SC + UE)

Y1

= GA(1,1)X1 + z1

Y2

= GA(2,1)X1 + BE(2,1)Y1+ z2

r (X1, Y1) = Σ(X1)(Y1) / N
= [Σ(X1) {GA(1,1)X1 + z1}] /N
= GA(1,1) {Σ(X1)2}/N = GA(1,1)

= DE

r (X1, Y2) = Σ(X1)(Y2) / N
= [Σ(X1) {(GA(2,1)X1 + BE(2,1)Y1+ z2}]/N
= GA(2,1){Σ(X1)2}/N + BE(2,1)[ Σ(X1)(Y1) / N]+ [ Σ(X1)(z2) / N]
= GA(2,1) + BE(2,1)[ GA(1,1)] = DE + IE
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การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางใช้ค่าความสัมพันธ์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ ได้ให้ระดับ
ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ไว้ดังนี้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ความหมาย

0.00 ถึง 0.19

มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ามาก

020 ถึง 0.39

มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่า

0.40 ถึง 0.69

มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง

0.70 ถึง 0.89

มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง

0.90 ขึ้นไป

มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงมาก

ที่มา: Saris, W.E. and Stronkhorst, L.H. (1984). Causal Modeling in Non experimenta
lResearch : An Introduction to the LISREL Approach. Amsterdam: Sociometric
Research Foundations.
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การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการวิจัยคุณภาพ
ดร.เบญจ์ พรพลธรรม**
บทนา
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ที่ นั ก วิ จั ย ควรท าความเข้ า ใจใน
กระบวนการวิจัย โดยชัดเจนก่อนในหลักการทั่วไป เพื่อจะได้ใช้ประเภทการวิจัยได้ถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
1.อธิบายกระบวนการวิจัยทั่วไป
2.อธิบายกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามประเภทของงานวิจัย
1. กระบวนการวิจัยทั่วไป
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
บทบาทปั จจุบั นของการแสวงหาความรู้โดยถือความรู้ที่ได้นั้น ต้องเป็นความรู้ที่ได้มาโดย
วิธีการเชิงประจักษ์ หรือแหล่งความรู้ที่ต้องเป็นทุติยภูมิ โดยถือเป็นองค์ความรู้ที่นามาเพื่อความเข้าใจ
กับ กระบวนการจั ดการภายในองค์กรที่แสวงหารความรู้เหล่ านี้ การแสวงหาความรู้จึงต้ องมีการ
กาหนดการได้มาของความรู้ ต้องมีขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ โดยกระบวนการได้นิยาม
ของการแสวงหาว่าการวิจัย โดยขั้นตอนของกระบวนการวิจัยจึงมีการจัดขั้นตอนให้มีมาตรฐานระดับ
หนึ่ง ให้มีการจัดการที่เป็ นแนวคิดของการแสวงหานี้ ต้องเริ่มจากกระบวนการเข้าใจเรื่องการวิจัย
โดยทั่วไปดังนี้
ขั้นตอนของกระบวนการทาวิจัยสามารถแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การก าหนดปั ญ หาการวิ จั ย (Research problem definition) จุ ด เริ่ ม ต้ น แห่ ง การ
แสวงหาความรู้ ที่มาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย จุดมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐานของการ
วิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับ ปั ญหาการวิจัย (Research Problem) เป็นนิยามของการก่อให้ เกิด
ความสงสัย ต้องได้มาซึ่งคาตอบ การกาหนดปัญหาการวิจัย หมายถึง การระบุประเด็นที่นักวิจัย
ประสงค์ที่จะหาคาตอบ นักวิจัยจึงจาเป็นต้ องระบุปัญหาการวิจัยให้ชัดเจนทุกครั้งที่ดาเนินการวิจัย
เพื่อได้มาขององค์ความรู้
กาหนดหั วข้อปั ญหาในการวิจัยได้ตามความประสงค์แล้ ว ขั้นต่อไปจะต้องกาหนดประเด็น
ปัญหาของการทาวิจัยในชัดเจน สร้างกรอบปัญหาให้อยู่ในวงจากัด กรอบปัญหาต้องชัดเจนจะช่วยให้
ผู้วิจัยกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยออกมา เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบวิจัยและวางแผนงานของ
การวิจัยในลาดับต่อไป
** อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาเขตศาลายา วิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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การกาหนดปัญหาการวิจัยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญในการวิจัย ทั้งนี้ การจะตั้งปัญหาการวิจัย
อย่างไรนั้น ผู้ทาวิจัยควรมีความชัดเจนว่า อยากรู้อะไรโดยประมวลความรู้จากแหล่งต่างๆ และใช้เวลา
ในการคิด วิเคราะห์เพื่อให้ประเด็นปัญหามีความกระชับชัด ลุ่มลึกตรงกับความสนใจ เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่จะน ามาใช้ในการวิจัยได้ นอกจากนี้ ปัญ หาการวิจัยยังเป็นตัวกาหนดระเบียบวิธีที่ใช้
ดังนั้นการกาหนดปัญหาการวิจัยจึงมีความสาคัญเป็นอันดับแรก
2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review related literature) อีกนัยคือการ
ทบทวนวรรณกรรม เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่ามีใครทาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
ปัญหานั้น ๆ ไว้บ้าง ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบอะไรบ้าง การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอย่างไร ตัวแปรที่
ศึกษามีอะไรบ้าง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นอย่างไร เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ทาวิจัยมีอะไร
การทบทวนวรรณกรรม วรรณกรรมในที่นี้ หมายถึง แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ
การทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่
ต้องการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบว่า ประเด็นที่ตนสนใจนั้นอยู่ในสถานภาพใด อะไรที่
ทากันไปแล้ว ทาอย่างไร และผลเป็นอย่ างไร ขั้นตอนที่สาคัญ ในการทาวิจัย แบ่งเป็น 2 ภาคของ
วิธีการ คือ
กระบวนการแรก ทบทวนก่อนกาหนดปัญหาการวิจัย ในระยะนี้จะเป็นการศึกษาค้นคว้า
เพื่อมองหาปัญหาการวิจัย หรือทาให้ปัญหาการวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกับตรวจสอบว่างานวิจัยที่จะ
ทานั้นมีผู้ใดทามาก่อนหรือไม่อย่างไร เข้าใจจนตกผลึกของความรู้
กระบวนการที่สอง เป็นการทบทวนหลังจากกาหนดปัญหาการวิจัยแล้วเพื่อศึกษาแนวคิด
และหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องว่าเป็นอย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง และส่วนไหนของทฤษฎีหรือแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องที่จะนามาใช้ในการวิจัย ให้ผู้วิจัยมีความรู้ในเรื่องที่จะศึกษามากพอที่จะเกิดความรู้นี้
การทบทวนการเรียนรู้จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ เท่านั้น ทาให้รู้การวิจัยประเภทไหน
ที่มีผู้ทาแล้ว ในประเด็นนั้น ข้อค้น พบจากการศึกษาครั้งก่อนๆ มีอะไรบ้าง ข้อเสนอแนะที่นักวิจัย
เสนอไว้ในการวิจัยครั้งต่อไปคืออะไร มีประเด็น ใดบ้างที่ยังไม่ได้ศึกษา ประเด็นที่นักวิจัยสนใจจะช่วย
เพิ่มองค์ความรู้ในสาขานั้นๆ อย่างไร และการศึกษาที่ผ่านมาใช้วิธีการศึกษาอย่างไร
เมื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านจนตกผลึก เห็นแนวทางว่าประเด็นที่สนใจ
ศึกษานั้นจะมีผลออกมาเป็นเช่นไร ทาให้ได้สมมติฐาน สมมติฐานเป็นการคาดเดาหรือทานายคาตอบ
ของปัญหาการวิจัยซึ่งอาศัยเหตุผลจากทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั่นเอง โดยเขียนในลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ความรู้ที่ต้องการ
3. การออกแบบวิธีดาเนินการวิจัย (Methodology) เป็นการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
(conceptual framework) ว่าการวิจัยมีประเด็นและสาระสาคัญ และขอบเขตการวิจัย ตัวแปรที่
ศึกษาและนิยามมีอย่างไร แบบแผนการวิจัย (Research design) เป็นอย่างไร การกาหนดประชากร
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และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแหล่งที่มาต้องมี
การออกแบบการวิจัยก็เป็นการกาหนดแผนงาน ยุทธวิธีการดาเนินงานเพื่อตอบปัญหาการ
วิจัย แผนงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมในระหว่างการทาวิจัยได้ เพราะอาจมีเงื่อนไข
หรือปัญหาอุปสรรคในระหว่างทาวิจัย โดยมิได้คาดหมายล่วงหน้า แบบการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัย
เรื่องใดจะไม่มีแผนการวิจัยแบบใดที่ถูกต้องและดีที่สุดเพียงแบบเดียว
การออกแบบการวิ จั ย ใช้ ในความหมายของการออกแบบการทดลอง (Experimental
design) เพื่อควบคุมให้ ผลการวิจัยได้ผลที่เที่ยงตรง (validity) ทั้งความเที่ยงตรงภายในและความ
เที่ยงตรงภายนอกด้วยการจัดการกระบวนการความแตกต่างหรือความแปรปรวน (Variance) ที่เกิด
ขึ้ น กั บ ตั ว แปรตาม (Dependent variable) เป็ น ผลเนื่ อ งมาจากตั ว แปรอิ ส ระ (Independent
variable) ของการวิจัยเท่านั้น ซึ่งสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือ ผู้วิจัยสามารถวัดค่าตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามได้อย่างมีความคลาดเคลื่อนต่า ลอดจนสามารถควบคุมตัวแปรตามได้
ในการออกแบบการวิจัยที่ให้ความตรงภายในสูงนั้น ผู้วิจัยสามารถออกแบบการวัด เพื่อวัด
ค่าตัว แปรและควบคุมตัว แปรได้ อย่างเหมาะสม ตลอดจนต้องสามารถออกแบบการใช้ส ถิติ เพื่ อ
เลือกใช้สถิติเชิงบรรยาย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง
1. การออกแบบการวัด (measurement design) ประกอบด้วย
1.1 การกาหนดรูปแบบและวิธีการการวัดค่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
1) ระบุโครงสร้าง และความหมายของตัวแปร
2) การสร้างสเกล และเครื่องมือวัดค่าตัวแปร
3) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 การกาหนดรูปแบบ และวิธีวัดค่า หรือควบคุมตัวแปรเกิน
1) จัดสมาชิกเข้ากลุ่มโดยการสุ่ม (random assignment)
2) นาตัวแปรเกินมาใช้เป็นตัวแปรอิสระ
3) จัดสภาพการณ์นั้นให้คงที่ เพื่อขจัดอิทธิพลของตัวแปรเกิน
4) การควบคุมตัวแปรเกินทางสถิติ
2 การออกแบบการใช้สถิติ
2.1 การเลือกใช้สถิติเชิงบรรยายที่เหมาะสมกับสเกลการวัดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.2การวิเคราะห์และบรรยายข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้อง
การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล จะต้ อ งค านึ งถึ งได้ แ ก่ลั ก ษณะของข้ อ มู ล ต้ อ งแบ่ งเป็ น ข้ อ มูล เชิ ง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ต้องการจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือ
เป็นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยว่าเป็นเรื่องใดในการทาวิจัย
อนึ่ง ความแตกต่างของข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณเป็น
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่เป็น
190

191

ข้อความ ซึ่งจะต้องนาไปตีความเพื่อนาไปสู่ความเข้าใจในการอธิบายคาถามในการวิจัย วิธีการในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้การสอบถาม การสัมภาษณ์เป็นหลักโดยใช้แบบสอบถาม แบบ
สั มภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง ที่ เตรี ยมการไว้จากการทบทวนตั วแปรและวรรณกรรม ส่ ว นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการที่ไม่กาหนดโครงสร้าง โดยใช้ตัวนั กวิจัยเป็นเครื่องมือที่สาคัญใน
การเก็บข้อมูล หรือใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบไม่กาหนดโครงสร้างไว้แน่นอน
เป็นหลัก
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลคือการนาเอาข้อมูลมาเรียบเรียง ผสมผสานเพื่อให้
เกิดเป็นแนวความคิดและนาแนวความคิดเหล่านั้น มาจัดเรียงผสมผสานประกอบกันเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความสัมพันธ์ที่ใช้อธิบายและตอบปัญหาการวิจัย จะเน้นบทการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ที่ผู้วิจัยจะต้อง
จัดข้อมูล เรียบเรียงให้ได้ข้อมูล โดยอาจต้องเก็บข้อมูลในลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยการ
เก็บ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล จะกระทาไปพร้อมๆ กัน โดยในแต่ละครั้งของการเก็บ
ข้อมูล เสร็จ ผู้ วิจัย จะเขียนบั น ทึกอย่างละเอียด พร้อมกับจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ ข้อมูล ซึ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในลักษณะนี้ ผู้วิจัยจะแสวงหาปัจจัยหรือตัวแปร ขั้นตอนหรือกระบวนการ
และประเด็นหลักๆ ในหัวข้อที่กาลังวิจัย ผู้วิจัยอาจจะคาดหมายหรือไม่ได้คาดหมายมาก่อน
5. การจัดทาและนาเสนอผลการวิจัย สามบทแรกเป็นโครงร่างการวิจัย คือส่วนที่เป็นบทนา
การทบทวนวรรณกรรม และวิธีดาเนินการวิจัย ส่วนบทที่สี่และห้า การวิเคราะห์ผลการวิจัยและสรุป
อภิปรายผล ดังนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วนหลักๆ คือ ส่วนแรก เป็นโครงร่างการวิจัย ที่
ผู้วิจัยได้จัดทาก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล และส่วนที่สอง เป็นส่วนที่เสนอผลงานการวิจัยและการ
สรุป อภิปรายผล
ผลการวิจั ย เป็ น การรายงานผลการวิจัยโดยบรรยายหรืออธิบายข้อเท็ จจริงจากข้อมูล ที่
รวบรวมได้ โดยเอาวั ต ถุป ระสงค์ ข องการวิจั ย มาเป็ น หั ว ข้อ หลั ก ในการน าเสนอข้ อ มู ล การเขี ย น
ผลการวิจัยที่สาคัญคือต้องเขียนรายงานตามข้อมูลที่ได้เท่านั้น ไม่ควรแต่งเติมใดๆ ในข้อมูลที่ได้มา
สรุ ป และอภิ ป รายผล ต้ อ งน าผลการวิ จั ย ข้ า งต้ น มาสรุ ป ตามประเด็ น ต่ า งๆ ว่ า ได้ ต อบ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ส่วนการอภิปรายผลเป็นการตีความ แปลความผลการวิจัยที่วิเคราะห์ได้จาก
ข้อมูล และเชื่อมโยงกับข้อสรุปที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีหรืองานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้นามาใช้ว่าเหมือนหรือ
แตกต่างกัน โดยพยายามแยกแยะวิพากษ์วิจารณ์ทั้งผลและวิธีการศึกษาของตนเองและของผู้อื่น
การวิจัยเชิงคุณภาพในกระบวนการคิด
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นอธิบายกระบวนการของปรากฏการณ์ทางสังคมและ
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม โดยอาศัยมิติทางสังคม และวัฒนธรรมเป็นหลักใน
การศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์แล้วโดยที่ผ่านมา
การวิจัยเชิงคุณภาพมีข้อดี อาทิเช่น ช่วยให้นักวิจัยได้มองเห็นพฤติกรรมของการวิจัย
ในสภาพที่เป็นธรรมชาติ โดยไม่มีสิ่งปรุงแต่งหรือแปลกปลอม บางครั้งอาจจะมีอยู่ในการวิจัย
เชิงทดลองหรือการวิจัย เชิงสารวจ นอกจากนี้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณ ภาพยังช่วยให้ นักวิจัยเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่ตนศึกษาอย่า งลึกซึ้ง วิธีการเชิงคุณภาพยังยืดหยุ่นและอานวยโอกาสให้นักวิจัยศึกษา
เรื่องใหม่ๆ ซึ่งถ้าใช้แบบสอบถามเราอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่เราไม่ได้ถาม แต่ผู้ที่ใช้วิธีสังเกตหรือสนทนา
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กลุ่มอาจได้เนื้อหาหรือประเด็นที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนที่จะศึกษา โดยอาจเป็นปรากฏการณ์ที่ใหม่เป็ น
ผลของการวิจัย ผู้วิจัยอธิบายเหตุการณ์เฉพาะ (Unique Events) วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพต้องเข้าไป
ใกล้ ชิดผู้ให้ ข้อมูล การวางแผนการดาเนินงานวิจัยเชิงคุณ ภาพด้วยความรอบคอบจะได้ประโยชน์
เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพ ดูเหมือนจะง่ายต่อการปฏิบัติ แต่จาเป็นต้องวางแผนให้ละเอียดรอบคอบ
เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเน้นหรือให้ความสาคัญกับประเด็นปัญหาที่ได้มา ดังนั้นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ต้องมีหลักการปฏิบัติเป็นกระบวนการ ดังต่อไปนี้
กระบวนการแรกความเข้าใจในบริบทของสังคม ความต้องการข้อมูลที่รอบด้าน (holistic)
เพื่อเข้าใจบริบทของสังคมอันเป็นแนวคิดพื้นฐานที่เห็นได้ในงานวิจัย การศึกษาชุมชนหรือสังคมอย่าง
รอบด้ านทุ ก แง่ทุ ก มุ ม ในการศึ ก ษาเพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล จะมี ก ารเก็ บ รายละเอี ย ดทางด้ า นสภาพ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และอื่นๆ ที่ศึกษาที่
มี ก ารเสนอรายละเอี ย ดจากแง่มุ ม ต่ างๆที่ เรีย กว่า Ethnography หรือ รายงานเกี่ ย วกั บ ชาติ พั น ธุ์
งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในประเด็ น ของการอธิ บ ายปรากฏการณ์ ท างสั ง คม
(Contextual) แต่ปรากฏการณ์ทางสังคมบางประการไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลธรรมดาทั่วไปได้
นักวิจัยต้องพยายามทาความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒ นธรรมของท้องถิ่น เพื่อนามาอธิบายปรากฏการณ์ ในสังคมมีอิทธิพลต่อการวิจัยเชิง
คุณภาพ การศึกษาเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนั้น ข้อมูลที่เก็บได้ต้องเรียบเรียงเป็น
ข้อ มู ล ระดั บ ปฏิ บั ติ ในวิถี ชี วิต ประจ าวัน (Actual) และข้อ มู ล ที่ เป็ น หลั ก ของตามขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี (Ideal) ความแตกต่างในข้อมูลสองระดับนี้เป็นผลทาให้คาอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทาง
สังคมแตกต่างกันในผลการวิจัย ดังนั้น ในการศึกษาหาเหตุผลของปรากฏการณ์ทางสังคมจึงจาเป็นที่
จะต้องเก็บข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
งานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานที่ต้องการที่จะเข้าใจระบบความคิด ระบบความเชื่อและตรรกะ
ของประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน การศึกษาระบบความคิดนี้ที่ต้องศึกษาจากการเก็บข้อมูลที่
ซับซ้อน หรือโดยการใช้แบบสอบถาม ทั้งนี้เพราะผู้วิจัย จาเป็นจะต้องซักถามผู้ ตอบอย่างละเอียดถี่
ถ้วน ให้เข้าใจถึงของคาถามและคาตอบเข้าใจทั้งผู้ถามและผู้ตอบคาถามตรงกัน ข้อมูลที่ได้ต้องเป็น
ข้อมูลที่สะท้อนระบบคิดของผู้ตอบโดยตรงเป็น Emicย และ Etic ที่สาขาวิชามานุษยวิทยาแยกข้อ
แตกต่างระหว่างข้อมูลหรือการวิเคราะห์ที่มาจากคาตอบแนวคิดของชาวบ้ านโดยตรงว่า emic ผลการ
วิเคราะห์ที่มาจากการเรียบเรียงนักวิจัยว่า etic ข้อแตกต่างของระดับของการตีความนับเป็นเรื่อง
สาคัญที่นั กวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องสามารถที่จะแยกออกจากกัน เพื่อจะให้ได้ผลการวิเคราะห์ เป็น
ปรากฏการณ์และความเป็นจริงของชุมชนในสังคมที่ดาเนินการวิจัย
กระบวนการที่ ส อง การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องบริ บ ทของประชากรในสั ง คมและ
ปรากฏการณ์ ทางสังคม เป็ น การศึกษาระบบเครือญาติห รือระบบความสั มพัน ธ์อื่นๆ เพื่ ออธิบาย
ปรากฏการณ์ ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติอธิบายถึงสาเหตุของปรากฏการณ์หรือสหสัมพันธ์ระหว่าง
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ปัจจัยกับความสัมพันธ์ของมนุษย์และปรากฏการณ์ โดยการวิเคราะห์สร้างความลึกซึ้งมากขึ้นโดยการ
เรียบเรียงรายละเอียดในระดับชุมชนอื่นๆ ที่สามารถช่วยอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ที่
เข้าใจยากอื่นๆ
การศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อทราบว่าแนวทางการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาจะช่วยให้
คาตอบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นกระบวนการ ความจาเป็นที่จะต้องหาคาตอบหรือทาความ
เข้าใจกับเหตุการณ์ย่อยที่มารวมเป็นปรากฏการณ์รวม และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ
กระบวนการที่ ส าม การวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพแบบเฉพาะเจาะจง (Key Informant) การเก็ บ ข้ อ มู ล ที่
ต้องการจากแหล่งข้อมู ลบุคคลที่เลือกสรรผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางที่มีองค์ความรู้ในเรื่องเฉพาะ (key
informant) วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ระบุเฉพาะคน ในเรื่องที่คนอื่นไม่รู้ ถือ
ได้ว่าเป็นเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพเฉพาะเจาะจง
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้เป็นลักษณะที่มีวิธีการเก็บข้อมูลหลายรูปแบบ โดยที่มีวิธีการสังเกต
และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล วิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลไม่ได้
กาหนดไว้ก่อนล่วงหน้า (unstructured) มีความยืดหยุ่นสาหรับผู้วิจัยในการที่จะตั้งคาถามหรือการ
สังเกตได้เองตามเนื้อหาที่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่อง เฉพาะคน เวลา และวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับข้อมูลหรือ
ปรากฏการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายและเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจในสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ ที่
นักวิจัยกาลังศึกษาอยู่
กระบวนการที่สี่ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบปรัชญาในเรื่องความเป็นจริง (Reality) คือ
นักวิจัยเชิงคุณภาพจะพิจารณากระบวนการทั้งหมดโดยมีความเชื่อว่าความจริงเป็นองค์รวมและไม่
สามารถแยกส่ ว นได้ นั ก วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพพยายามที่ จ ะให้ ค าอธิ บ ายเฉพาะส าหรั บ คนๆ หนึ่ งใน
สถานการณ์หนึ่งโดยอธิบายในเชิงลึก ต้องการความเป็นปรนัย และตัวผู้วิจัยอยู่ห่างจากข้อมูล แต่ถือ
ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลซึ่งหมายความว่าหากนักวิจัยมีส่วนร่วมได้ข้อมูลที่แท้จริงเป็นปรัชญา
แห่งความเป็นจริง
สรุปได้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นวิธีการที่ดีในการรวบรวมและวิเคราะห์มีข้อจากัดในการ
แปลผล เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้กลุ่มตัวอย่างเล็กๆ แต่เจาะลึก ซึ่งผู้ให้ ข้อมูลหรือหน่วยที่
ศึกษามิใช่ตัวแทนของประชากร การนาผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างเล็กๆ ไปใช้จะทาให้เกิดปัญหา
เพราะมีโอกาสสูงที่จะตัดสินผิดพลาด
ด้วยเหตุผลของลักษณะการวิจัยเชิงคุณ ภาพ เป็นการแสวงหาความรู้โดยอาศัยวิธีการเชิง
ประจักษ์หรือจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อทาความเข้าใจกับระบบ กระบวนการดาเนินงานขององค์กร
ความหมายของพฤติกรรมของบุคคล หรือของวัฒนธรรมของชุมชนที่ทาการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่
เป็นไปตามธรรมชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ สร้างแนวคิดหรือสมมติฐานใหม่จากแหล่งที่
ทาการศึกษา
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ขั้นตอนกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. การก าหนดปั ญ หาการวิ จั ย (Research problem definition) จุ ด เริ่ ม ต้ น แห่ ง การ
แสวงหาความรู้ ที่มาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย จุดมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐานของการ
วิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับ ปั ญหาการวิจัย (Research Problem) เป็นนิยามของการก่อ ให้ เกิด
ความสงสั ย ต้ องได้ม าซึ่ งคาตอบ การกาหนดปั ญ หาการวิจัย หมายถึง การระบุป ระเด็น ที่ นัก วิจั ย
ประสงค์ที่จะหาคาตอบ นักวิจัยจึงจาเป็นต้องระบุปัญหาการวิจัยให้ชัดเจนทุกครั้งที่ดาเนินการวิจัย
เพื่อได้มาขององค์ความรู้
กาหนดหัวข้อปัญหาในการวิจัยได้ตามความประสงค์แล้ ว ขั้นต่อไปจะต้องกาหนดประเด็น
ปัญหาของการทาวิจัยในชัดเจน สร้างกรอบปัญหาให้อยู่ในวงจากัด กรอบปัญหาต้องชัดเจนจะช่วยให้
ผู้วิจัยกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยออกมา เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบวิจัยและวางแผนงานของ
การวิจัยในลาดับต่อไป
ด้วยเหตุนี้ การกาหนดปัญหาการวิจั ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญในการวิจัย การจะตั้งปัญหาการ
วิจัยอย่างไรนั้น ผู้ทาวิจัยควรมีความชัดเจนว่า อยากรู้อะไรโดยประมวลความรู้จากแหล่งต่างๆ และใช้
เวลาในการคิด วิเคราะห์เพื่อให้ประเด็นปัญหามีความกระชับชัด ลุ่มลึกตรงกับความสนใจ เงื่อนไข
และทรัพยากรที่จะนามาใช้ ในการวิจัยได้ ปัญหาการวิจัยเป็นตัวกาหนดระเบียบวิธีที่ใช้ ดังนั้นการ
กาหนดปัญหาการวิจัยจึงมีความสาคัญเป็นอันดับแรก
2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review related literature) อีกนัยหนึ่งคือ
การทบทวนวรรณกรรม เป็ น การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องว่ามีใครทาวิจัยในประเด็น
เกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ ไว้บ้าง ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบอะไรบ้าง การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอย่างไร ตัว
แปรที่ศึกษามีอะไรบ้าง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นอย่างไร เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ทาวิจัยมีอะไร การ
สร้างเหตุเริ่มต้นการทบทวนวรรณกรรม วรรณกรรมในที่นี้เป็นพื้นฐานแรกอันหมายถึง แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยต่างๆ การทบทวนวรรณกรรมเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบว่า ประเด็นที่ตนสนใจนั้นอยู่ใน
สถานภาพใด อะไรที่ทากัน ไปแล้ ว ทาอย่างไร และผลเป็นอย่างไร ขั้นตอนที่ สาคัญ ในการทาวิจัย
แบ่งเป็น 2 ภาคของวิธีการ ในขั้นตอนนี้เพื่อความสะดวกในการทาวิจัยในลาดับขั้นต่อไป
1. การทบทวนก่อนกาหนดปัญหาการวิจัย ในระยะนี้จะเป็นการศึกษาค้นคว้า เพื่อมองหา
ปัญหาการวิจัย หรือทาให้ปัญหาการวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกับตรวจสอบว่างานวิจัยที่จะทานั้นมีผู้ใด
ทามาก่อนหรือไม่อย่างไร เข้าใจจนตกผลึกของความรู้จากการทบทวนการทาวรรณกรรม
2. เป็นการทบทวนหลังจากกาหนดปัญหาการวิจัยแล้วเพื่อศึกษาแนวคิด และหรือทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องว่าเป็นอย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง และส่วนไหนของทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องที่จะ
นามาใช้ในการวิจัย ให้ผู้วิจัยมีความรู้ในเรื่องที่จะศึกษามากพอที่จะเกิดความรู้นี้
การทบทวน
วรรณกรรมเรียนรู้จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ เท่านั้น ทาให้รู้การวิจัยประเภทไหนที่มีผู้ทาแล้ว
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ในประเด็นนั้น ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งก่อนๆ มีอะไรบ้าง ข้อเสนอแนะที่นักวิจัยเสนอไว้ในการ
วิจัยครั้งต่อไปคืออะไร มีประเด็นใดบ้างที่ยังไม่ได้ศึกษา ประเด็นที่นักวิจัยสนใจจะช่วยเพิ่มองค์ความรู้
ในสาขานั้นๆ อย่างไร และการศึกษาที่ผ่านมาใช้วิธีการศึกษาอย่างไร และผลของการวิจัยนั้นนามาใช้
ประโยชน์ได้หรือเป็นเพียงงานวิจัยที่อยู่ในกระดาษเท่านั้น
เมื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านจนพอจะมองเห็นแนวทางว่า ประเด็นที่
สนใจศึกษานั้นจะมีผลออกมาเป็นเช่นไร ทาให้ได้สมมติฐาน สมมติฐานเป็นการคาดเดาหรือทานาย
คาตอบของปัญหาการวิจัยซึ่งอาศัยเหตุผลจากทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั่นเอง โดยเขียนใน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบได้ด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ความรู้ที่ต้องการ และนาไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
3. การออกแบบวิธีดาเนินการวิจัย (Methodology) เป็นการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
(Conceptual Framework) ว่าการวิจัยมีประเด็นและสาระสาคัญ และขอบเขตการวิจัย ตัวแปรที่
ศึกษาและนิยามมีอย่างไร แบบแผนการวิจัย (Research Design) เป็นอย่างไร การกาหนดประชากร
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแหล่งที่มาต้องมี
การออกแบบการวิจั ย ก็เป็ น การกาหนดแผนงาน ยุท ธวิธีก ารด าเนิ น งานเพื่ อ ตอบปั ญ หาการวิจั ย
แผนงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมในระหว่างการทาวิจัยได้ เพราะอาจมีเงื่อนไขหรือ
ปัญหาอุปสรรคในระหว่างทาวิจัย โดยมิได้คาดหมายล่วงหน้า แบบการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเรื่อง
ใดจะไม่มีแผนการวิจัยแบบใดที่ถูกต้องและดีที่สุดเพียงแบบเดียว ด้วยเหตุนี้ผู้ทาการวิจัยจะต้องทาการ
ตกผลึกจากการทบทวนวรรณกรรมในขั้นตอนก่อนหน้านี้
การออกแบบการวิ จั ย ใช้ ในความหมายของการออกแบบการทดลอง (Experimental
Design) เพื่อควบคุมให้ ผลการวิจัยได้ผลที่เที่ยงตรง (Validity) ทั้งความเที่ยงตรงภายในและความ
เที่ยงตรงภายนอก เพื่อลดกระบวนการแปรปรวนในการทาวิจัยอันเป็นผลของความล้มเหลวในผลลัพธ์
ของการวิจัยนั้น
ด้วยการจัดการกระบวนการความแตกต่างหรือความแปรปรวน (Variance) ที่เกิดขึ้นกับตัว
แปรตาม (dependent variable) เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอิสระ (independent variable) ของ
การวิจัยเท่านั้น ซึ่งสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือ ผู้วิจัยสามารถวัดค่าตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามได้
อย่างมีความคลาดเคลื่อนต่า ตลอดจนสามารถควบคุมตัวแปรตามให้หนีกระบวนการแปรปรวนในการ
ทาวิจัย
ในการออกแบบการวิ จั ย ที่ ใ ห้ ค วามเที่ ย งตรงภายในสู ง นั้ น จะออกแบบการวั ด ได้ มี
ประสิทธิภาพเพื่อวัดค่าตัวแปรและควบคุมตัวแปรให้เหมาะสม ตลอดจนต้องสามารถออกแบบการใช้
สถิติเชิงบรรยาย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง
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การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล การด าเนิ น งานในลั กษณะที่ มี จุด มุ่ งหมายเพื่ อ ท าความเข้ าใจกั บ
ปรากฏการณ์ทางการศึกษา ดาเนินไปตามสภาพความเป็นจริงและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการ
รวบรวมหลักฐาน และข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่ทาการศึกษา
กระบวนการดาเนินงานส่วนใหญ่จะไม่มีทฤษฎีหรือสมมติฐานเกี่ยวกับประเด็นที่ทาการศึกษา
วางไว้เป็นกรอบอย่างแน่ชัด มีกระบวนการรวบรวมความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษา เพื่อวางกรอบ
แนวคิดในการดาเนินงาน หรือหากจะตั้งสมมติฐานไว้ก่อน ก็จะเป็นไปในลักษณะสมมติฐานเชิงปฏิบัติ
(Working hypothesis) สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ เมื่ อ ท าการวิ จั ย จริ ง และมี ข้ อ มู ล เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยในสภาพธรรมชาติ ให้ความสาคัญ
กับสภาพแวดล้อม และข้อมูลภาคสนามโดยที่ไม่มีการควบคุมตัวแปรหรือกาหนดมิติของปรากฏการณ์
ไว้ปรากฏการณ์เป็นภาพรวม (Holistic viewpoint) จากหลายแง่หลายมุม
นักวิจัยเชิงคุณภาพต้องเข้าสัมผัสปรากฏการณ์และมีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับบุคลที่ถูก
วิจัย ข้อกาหนดที่สาคัญก็คือ การดาเนินวิจัยจะต้องไม่ยึดติดกับกรอบความคิดหรือทัศนะของตนเอง
แต่ จ ะต้ อ งท าความเข้ า ใจและยอมรั บ แนวคิ ด รวมทั้ งวั ฒ นธรรมของบุ ค คล องค์ ก รหรื อ ชุ ม ชนที่
ทาการศึกษา โดยการยอมรับ เข้าถึงระบบความคิดของบุคคลที่ถูกศึกษา และสามารถสะท้อนความ
เป็นจริงของปัญหา ได้จากทัศนะของคนในองค์กรหรือชุมชน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลคือการนาเอาข้อมูลมาเรียบเรียง ผสมผสานเพื่อให้
เกิดเป็นแนวความคิดและนาแนวความคิดเหล่านั้นมาจัดเรียงผสมผสานประกอบกันเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความสัมพันธ์ที่ใช้อธิบายและตอบปัญหาการวิจัย จะเน้นบทการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ที่ผู้วิจัยจะต้อง
จัดข้อมูล เรียบเรียงให้ได้ข้อมูล โดยอาจต้องเก็บข้อมูลในลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยการ
เก็บ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล จะกระทาไปพร้อมๆ กัน โดยในแต่ละครั้งของการเก็บ
ข้อมูลเสร็จ ผู้วิจัยจะต้องเขียนบันทึกอย่างละเอียด พร้อมกับจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในลักษณะนี้ ผู้วิจัยจะแสวงหาปัจจัยหรือตัวแปร ขั้นตอนหรือกระบวนการ
และประเด็นหลักๆ ในหัวข้อที่กาลังวิจัย ผู้วิจัยอาจจะคาดหมายหรือไม่ได้คาดหมายมาก่อน
นักวิจัยเชิงคุณภาพนิยมนาเสนอข้อมูลออกมาในรูปที่ไม่ใช่ตัวเลข โดยเป็นรูปแบบของการ
พรรณนาข้อความหรือภาพประกอบ เป็นการสร้างโครงสร้างอธิบายความสลับซับซ้อนและประเด็น
ต่างๆ ของประสบการณ์ ของมนุษย์ได้ดีกว่าการวิเคราะห์ในรูปสถิติ การวิเคราะห์โดยดึงข้อมูลที่มี
ความหมายออกมาเป็นชุดๆ มองหาข้อเหมือนกัน ความคล้ายคลึงกัน และข้อแตกต่างระหว่างแบบ
แผนของความหมายชุ ด ต่ า งๆ และพยายามจั ด ให้ แ บบแผนของความหมายอยู่ ในรู ป หมวดหมู่
(Categories) และนาหมวดหมู่ ห ลายๆ ชุ ด มาประกอบกั น เป็ น ประเด็ น รอง (Sub-themes) และ
ประเด็นหลัก (Themes) โดยเทคนิคของแต่ละนักวิจัย อันเป็นรูปแบบที่เปิดประเด็นกว้างให้สาหรับผู้
ที่ศึกษาวิจัยได้กาหนดแบบอธิบายได้
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5. การจัดทาและนาเสนอผลการวิจัย สามบทแรกเป็นโครงร่างการวิจัย คือส่วนที่เป็นบทนา
การทบทวนวรรณกรรม และวิธีดาเนินการวิจัย ส่วนบทที่สี่และห้า การวิเคราะห์ผลการวิจัยและสรุป
อภิปรายผล ดังนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วนหลักๆ คือ ส่วนแรก เป็นโครงร่างการวิจัย ที่
ผู้วิจัยได้จัดทาก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล และส่วนที่สอง เป็นส่วนที่เสนอผลงานการวิจัย และการ
สรุป อภิปรายผล โดยการวิเคราะห์โดยดึงข้อมูลที่มีความหมายออกมาเป็นชุดๆ มองหาข้อเหมือนกัน
ความคล้ายคลึงกัน และข้อแตกต่างระหว่างแบบแผนของความหมายชุดต่างๆ และพยายามจัดให้แบบ
แผนของความหมายอยู่ในรูปหมวดหมู่ (Categories) และนาหมวดหมู่หลายๆชุดมาประกอบกันเป็น
ประเด็น รอง (Sub-themes) และประเด็นหลั ก (Themes) โดยเทคนิ คของแต่ล ะนั กวิจัย อัน เป็ น
รูปแบบที่เปิดประเด็นกว้างให้สาหรับผู้ที่ศึกษาวิจัยได้กาหนดแบบอธิบายได้
วิธีปฏิบัติของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ก. สังเกตเหตุการณ์ สถานการณ์ ปรากฏการณ์ ตั้งแต่กิจกรรมปกติในชีวิตประจาวั นไปจนถึง
เหตุการณ์พิเศษ โดยนักวิจัยต้องเข้าใจให้ได้ว่าอะไรเป็นเชิงประจักษ์ในนิยาม ดังนี้
สังเกตเหตุการณ์ หมายถึง เฝ้าดูเรื่องราวต่างๆ พอให้รู้เรื่อง บุคคลผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิ
ออกเสียง (พจนานุกรมไทย อ.เปลื้อง ณ.นคร)
สถานการณ์ หมายถึง เหตุและเรื่องราวที่กาลังเป็นอยู่, เหตุการณ์ที่กาลังเป็นอยู่, เหตุการณ์
ที่กาลังเป็นไป (พจนานุกรมไทย อ.เปลื้อง ณ.นคร)
ปรากฏการณ์ หมายถึง สิ่งที่แสดงออกมาให้เห็น (พจนานุกรมไทย อ. เปลื้อง ณ.นคร)
ข. สนใจและมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
ปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้อง (พจนานุกรมไทย อ.เปลื้อง ณ.นคร)
ค. มีการทาความเข้าใจแบบ “คนใน” (Emic view) และมีการวิเคราะห์จากมุมมองของ “คน
นอก” (Etic view)
“คนใน” (Emic view) หมายถึง มุมมองในการตีความหรือให้ความหมาย (meaning) ของผู้ให้ข้อมูล
หรือชุมชน ที่ ส ะท้อนวิธีคิดที่มีต่อสถานการณ์ ในจริงหรือสมมติภ ายใต้บริบทหนึ่งๆ โดยนักวิจัยไม่
ตัดสิน “ถูก/ผิด” แต่ไม่ได้หมายความว่าเชื่อถือข้อมูลได้เลยเพราะผู้ให้ข้อมูลอาจมีฐานความคิด/
การเรียนรู้/ประสบการณ์ต่างกัน จึงอาจให้ข้อมูลที่แตกต่างกันแม้จะอยู่ในสถานการณ์และบริ บท
เดียวกัน กรณีที่ข้อมูลพาดพิงในลักษณะขัดแย้งกัน ถ้าเป็นข้อมูลความเห็นก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่
ถ้าเป็นการอ้างอิงข้อมูลที่มีการบันทึกก็ควรสอบทานข้อมูลกับหลักฐาน/เอกสารที่มี หากเป็นข้อมูลที่
ไม่มีการบันทึกไว้ก็ควรสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ผู้ถูกพาดพิง เพิ่มเติม จากนั้นจึงวิเคราะห์เนื้อหาจาก
ข้อมูลที่ได้มาซึ่งอาจมีนัยยะแฝง (เพ็ญแข ลาภยิ่ง, https://www.gotoknow.org/posts/426421)
“คนนอก” (Etic view) หมายถึง การตีความหรือให้ความหมายของข้อมูลที่ได้มาในมุมมอง
ของผู้วิจัยหรือผู้สังเกตการณ์เอง (เพ็ญแข ลาภยิ่ง, https://www.gotoknow.org/posts/426421)
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ง. ผลิตข้อมูลในรูปของการพรรณนาอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งต้องมองปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์ในเชิงองค์รวม
การวิจัยเชิงพรรณา หมายถึง เป็นการบรรยายและแปลความหมายของปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้น ตามสภาพ ผู้ วิจัยไม่ได้จัดกระทาใดๆ เพียงแต่รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ นามา
เสนอเท่านั้น ผู้วิจัยไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆ ปรากฏการณ์ที่ศึกษานั้นเป็นสภาพตามธรรมชาติ (ประภัส
รา โคตะขุน, https://sites.google.com/site/prapasara/p8-3)
เชิงองค์รวม หมายถึง ความเป็นจริ งหรือความสมบูรณ์ทั้งหมดของสรรพสิ่ง มีเอกลักษณ์และ
เอกภาพที่มิอาจแบ่งแยกเป็นส่วนย่อยได้ หรือ มีความหมายตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับออกซ์
ฟอร์ดว่า "แนวโน้มตามธรรมชาติในการสร้างองคาพยพ (wholes) ที่มีคุณสมบัติมากกว่าผลรวมของ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ " ( บ ท ค ว า ม : แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ อ ง ค์ ร ว ม ( Holistic),
http://www.m.ryt9.com/s/ryt9/75149)
จ. พัฒนาความเข้าใจแบบ empathy หรือ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” มีชีวิตชีวา ไม่แห้งแล้ง
ฉ. ต้องสนใจและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่างๆทางวัฒนธรรมประเพณี สังเกตกระบวนการ
ทางสังคม โดยไม่แทรกแซงหรือยัดเยียดทัศนะของคนนอก
วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นแบบแผนในความคิด และการกระทาที่แสดงออก
ถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษย์ได้คิดสร้างระเบียบ
กฎเกณฑ์วิธีการในการปฏิบัติ การจัดระเบียบตลอดจนความเชื่อ ความนิยม ความรู้ และเทคโนโลยี
ต่ า ง ๆ ใน ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ใช้ ป ร ะ โย ช น์ จ า ก ธ ร ร ม ช า ติ (สุ พั ต ร า สุ ภ า พ , 2 5 2 8 :
https://blog.eduzones.com/winny/3623)
ประเพณี หมายถึง ความประพฤติที่หมู่ชนหมู่หนึ่งถือเป็นธรรมเนียม หรือเป็นแบบแผนสืบ
ต่อกันมาจนเป็นพิมพ์เดียวกัน ถ้าใครในหมู่ประพฤตินอกแบบก็เป็นการผิดประเพณี (เสฐียรโกเศศ,
2500/ประเพณีไทย/บทนา)
2. กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามประเภทงานวิจัย
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแบบข้อมูลศึกษาด้านประสบการณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ใ ช้ ยุ ท ธศาสตร์ แ บบการศึ ก ษาปรากฎการณ์ (Phenomenology) นั้ น
Moustakas (1994) ได้ น าเสนอวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จั ย ที่ ใช้ ยุ ท ธศาสตร์ แ บบการศึ ก ษา
ปรากฎการณ์ ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้นมาสองวิธีคือวิธีแรกเรียกว่า Modification of the Van
Kaam Method of Analysis of Phenomenological Data ซึ่งมีขั้นตอนสาคัญเจ็ดขั้นตอน และวิธี
ที่ ส อ ง เ รี ย ก ว่ า Modification of the Stevick-Colaizzi-keen Method of Analysis of
Phenomenological Data ซึ่ งมี ขั้ น ตอนสี่ ขั้ น ตอน (Creswell 1998) พบว่าวิ ธีก ารวิเคราะห์ ข อง
Moustakas (1 9 9 4 , cited in Creswell 1 9 9 8 ) ที่ เรี ย ก ว่ า Modification of the Stevick198
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Colaizzi-Keen Method มีผู้ใช้บ่อยมากในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ยุทธศาสตร์
แบบศึกษาปรากฎการณ์ (Phenomenology) วิธีการนี้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้น ที่ ห นึ่ ง ผู้ วิจั ย เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการบรรยายอย่ างละเอี ย ดถึ งประสบการณ์ ข องตนเกี่ ย วกั บ
ปรากฎการณ์
ขั้น ที่ส อง ผู้วิ จั ย ค้น หาข้อความ (ในการสัมภาษณ์ ) ว่าบุคคลผู้ นั้นมีประสบการณ์ เกี่ยวกับ
หัวข้อวิจัยอย่างไร ต่อจากนั้นก็ทาการระบุข้อความสาคัญ (horizonalization of the data) และถือ
ว่าข้อความแต่ละข้อความมีคุณค่าเท่าเทียมกัน และทาบัญชีของข้อความที่ไม่ซ้ากันและที่ไม่เหลื่อมกัน
ออกมา
ขั้ น ที่ ส าม เป็ น การน าเอาข้ อ ความในขั้ น ที่ ส องมารวมเข้ าด้ ว ยกั น เป็ น หน่ ว ยความหมาย
(Meaning units) นั กวิจั ย จะท าบั ญ ชีรายชื่อหน่ วยความหมายเหล่ านี้ออกมาแล้ ว ทาการบรรยาย
เนื้อหา (Textural description) ของประสบการณ์ ว่าเกิดอะไรขึ้น รวมทั้งตัวอย่างคาพูด(verbatim)
ขั้นที่สี่ ในขั้นนี้นักวิจัยจะสะท้อนความคิดของตนเองต่อคาบรรยายที่ได้ทาไว้ ในขั้นตอนที่
สาม และใช้วิธีการจินตนาการหลายอย่างหรือการบรรยายโครงสร้าง (Imaginative variation or
structural description) เพื่ อ ค้ น หาความหมายที่ เป็ น ไปได้ แ ละปรั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางของมุ ม มอง
(divergent perspectives) ใช้ ก รอบการอ้ างอิ งที่ ห ลากหลายเกี่ ย วกั บ ปรากฎการณ์ และท าการ
บรรยายว่าได้รับประสบการณ์จากปรากฎการณ์นี้อย่างไร
ขั้นที่ห้า เป็ นขั้นที่นักวิจัยทาการบรรยายความหมายและสาระสาคัญของประสบการณ์ใน
ภาพรวม
ขั้ น ที่ ห ก เป็ น ขั้ น การน าเสนอประสบการณ์ ข องวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปรากฎการณ์ ต ามมาด้ ว ย
ประสบการณ์ ข องผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการ หลั งจากนั้ น จึ ง เป็ น การเขี ย นการบรรยายแบบเรี ย งความ
(Composite)
2.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการสร้างทฤษฎี
การวิเคราะห์ ข้ อ มูล การวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพที่ ใช้ ยุท ธศาสตร์แ บบการศึก ษาเพื่ อ สร้างทฤษ ฎี
(Grounded Theory) มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน กระบวนการนี้ได้คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรก
โดย Glaser and Strauss(1967) ต่อมาได้มีการขยายวิธีการวิเคราะห์ให้ชัดเจนขึ้นโดย Strauss and
Corbin (1990) ซึ่ง Creswell (1988) ได้นามาอธิบายว่าเริ่มต้นด้วย
1. การก าหนดประเภทของข้ อ มู ล (categories of information) โดยวิ ธีก ารลงรหั ส เปิ ด
(open Coding) ติดตามมาด้วย
2. การเชื่อมโยงประเภทของข้อมูล (categories) ต่างๆ เข้าด้วยกันซึ่งเรียกว่าการลงรหัสรอบ
แกน (Axial Coding) ต่อจากนั้นก็เป็น
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3. การสร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับประเภทของข้อมูล(categories) ต่างๆ ซึ่งเรียกว่าการลง
รหัสแบบคัดเลือก (Selective Coding) และจบลงด้วย
4. การน าเสนอชุ ด ของข้ อ เสนอทางทฤษฎี ที่ เรี ย กว่า ประพจน์ ท างทฤษฎี (Theoretical
Propositions) (Strauss and Corbin 1990)
การลงรหัสเปิด (open coding) เป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการศึกษาเพื่อ
สร้างทฤษฎี (Grounded Theory) เป็นการนาเอาข้อมูลเช่น ผลการถอดเทปมาแยกเป็นประเภทของ
ข้อมูล เป็นประเภทต่าง ๆ ซึ่ง แนะนาว่าให้กาหนดจานวนประเภทไว้ในจานวนไม่มากนักโดยการลด
จานวนลงเช่น จากประมาณ 30 ประเภทลงมาเหลือห้าหรือหกประเภทซึ่งเป็ นหัวข้อเรื่อง ที่เป็นแก่น
สารของเรื่องที่ศึกษา
ในขั้นการลงรหัสเปิดนี้ผู้วิจัยจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารข้อมูล ได้แก่ ผลการถอดเทป
การสัมภาษณ์ บันทึกภาคสนาม เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาประเภทของข้อมูลที่มีความโดดเด่นที่
ปรากฏในเนื้อหาของเอกสารข้อมูล การตรวจสอบนี้จะใช้วิธีการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องซึ่งนักวิจัย
จะท าเช่ น นี้ เรื่ อ ยไปจนกว่ าจะเห็ น ว่าเป็ น การเพี ย งพอแล้ ว ซึ่ งหมายความว่าผู้ วิ จัย จะต้ อ งคุ้ น หา
เหตุการณ์ที่เป็นตัวแทนประเภทของข้อมูลนั้นอย่าต่อเนื่อง(หรือทาการสัมภาษณ์) จนกระทั่งข้อมูลที่
ได้เพิ่มเติมมานั้นไม่ได้เพิ่มความหมายใดๆ แก่ประเภทของข้อมูลนั้นอีก ประเภทของข้อมูลเหล่านี้
ประกอบด้วยประเภทข้อมูลรองซึ่งเรียกว่า “properties” ซึ่งเป็นตัวแทนหลายด้านของประเภทของ
ข้ อ มู ล และประเภทข้ อ มู ล รอง (properties) นี้ จ ะเป็ น ตั ว ก าหนดทิ ศ ทา และเป็ น ความต่ อ เนื่ อ ง
โดยรวมแล้วกระบวนการนี้เป็นกระบวนการตัดทอนข้อมูลในฐานข้อมูลให้เล็กลงเหลือเพียงหัวข้อเรื่อง
หรือประเภทของข้อมูลที่เป็นแก่นสารของเรื่องที่ศึกษาซึ่งถือว่าเป็นลักษณะสาคัญของกระบวนการ
หรื อ การกระท าที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการวิ จั ย แบบ การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งทฤษฎี (Grounded Theory)
(Cresweell 1998)
2.3กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามประเภทวัฒนธรรม (Ethnography)
ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ใ ช้ ยุ ท ธศาสตร์ แ บบการศึ ก ษาวั ฒ นธรรม
(Ethnography) นั้น Creswell (1998) ได้เสนอแนะให้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสามด้านตามแนวทาง
ของ Wolcott (1994b,cited in Creswell 1998) ประกอบด้ ว ย การบรรยาย(description)
วิเคราะห์ (analysis) และ การตีความหมายของกลุ่มผู้ที่ร่วมวัฒนธรรมเดียวกัน (interpretation of
the culture-sharing group)
การบรรยาย (description) ลั ก ษณะกลุ่ ม ผู้ ที่ ร่ ว มวั ฒ นธรรมเดี ย วกั น นี้ อ าจท าโดยการ
วิเคราะห์ แ ละน าเสนอข้อมูลเรียงล าดับตามวันเดือนปี (chronological order) หรืออาจจะใช้การ
ล าดั บ ของผู้ วิ จั ย หรื อ ผู้ บ รรยาย (the researcher or narrator order) ก็ ได้ ดั ง กรณี ตั ว อย่ า งของ
Wolcott (1994a, cited in Creswell 1998)
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การวิเคราะห์ (analysis) Creswell (1998) ได้อธิบายกระบวนการวิเคราะห์ของ Wolcott
(1994b, cited in Creswell 1998) โดยให้ ใช้ด้านเชิงปริมาณของการวิจัยเชิงคุณ ภาพคือ การใช้
ตารางแผนภู มิ ภาพไดอะแกรม และตั ว เลข โดยระบุ ว่ า “This involves highilighting specific
material introduced in the descriptive phase or displaying findings through tables,
charts, diagrams, and figures” (Creswell 1998, p. 152) นอกจากนี้ นั ก วิ จั ย อาจใช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์ อ ย่ างเป็ น ระบบที่ คิ ด ค้ น ขึ้น โดย Spradley(1979, 1980 cited in Creswell 1998) ซึ่ ง
ก าหนดให้ มี ก ารท าการเปรี ย บเที ย บตารางเปรี ย บเที ย บ และตารางอรรถศ าสตร์ โดยระบุ ว่ า
“...building taxonomies, generating comparison tables, and developing semantic
tables” (Creswell 1998, p.152) นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการวิจารณ์
กระบวนการวิจัยและการเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนการออกแบบการวิจัย (Creswell 1998)
การตี ค วามหมายของกลุ่ ม ผู้ มี วั ฒ นธรรมร่ ว ม (interpretation of the culture-sharing
group) เป็ น ขั้ น ตอนการแปลงโฉมข้ อ มู ล ด้ ว ย (Creswell 1998) ได้ อ าศั ย แนวคิ ด ของ Wolcott
(1994b, cited in Creswell 1998) ม าอ ธิ บ าย เพิ่ ม เติ ม ว่ า “The tesearcher speculates
outrageous, cornparative interpretations theat raise doubts or questions for the
reader. The researcher draws inferences from the data or turns to theory to provide
structure for his or her interpretations (Wolcott 1994b, cited in Creswell 1998, p. 153)
กล่าวคือนักวิจัยนาเสนอการคาดการณ์ความรุนแรง ทาการเปรียบเทียบซึ่งก่อให้เกิดคาถามหรือข้อ
สงสัยสาหรับผู้อ่าน นักวิจัยแสดงความเห็นจากข้อมูลหรือหันไปหาทฤษฎีเพื่อนาเสนอโครงสร้างของ
การอธิบายของตน และในท้ายที่สุดนักวิจัยจะทาการตีความหมายโดยผ่านการแสดงออกในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น โคลง นวนิยาย หรือ การแสดง (Creswell 1998)
2.4กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามแบบกรณีศึกษา (Case Study)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณ ภาพในยุทธศาสตร์แบบกรณีศึกษา (Case Study) Yin (2003;
Yin 2003) เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญห้าเทคนิค คือ
1.การเปรียบเทียบแบบแผน (paltern matching)
2.การสร้างคาอธิบาย (explanation building)
3.การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time-serues abaktsus)
4.แบบบจาลองตรรกวิทยา (logic model) และ
5.การสังเคราะห์ข้ามกรณี (cross-case synthesis)
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Creswell (1998) เห็ น ว่าการวิเคราะห์ ข้อ มูล เชิ ง คุ ณ ภาพในยุ ท ธศาสตร์แบบกรณี ศึ กษา
(Case Study) มี ก ระบวนการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เหมื อ นกั น กั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ บบการศึ ก ษา แบบ
การศึกษาวัฒนธรรม กล่าวคือ การวิเคราะห์ประกอบด้วยการบรรยายโดยละเอียดเกี่ยวกับกรณีที่
ศึกษาและสถานที่ของกรณี (Seltting) ถ้าข้อมูลมีลักษณะที่แสดงให้เหตุการณ์ตามลาดับวันเดือนปีได้
Creswell (1998) เสนอแนะให้ใช้ข้อมูลจากแหล่างต่างๆ มาใช้เป็นการแสดงเช่นในการวิจัยแบบ
กรณีศึกษา เรื่อง Campus Response to a Student Gunman (Asmussen, K.J. and Creswell
1995, cited in cited Creswell 1998)นั้นผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดว่าเหตุที่เกิดขึ้น
เข้ากับสถานที่อย่างไร(how the incident fit into the setting) (Creswell (1998)
บทสรุป
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพตามประเภทยุทธศาสตร์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประกอบด้วย ประเด็นสาคัญต่าง ๆ ดังนี้
(1)
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(2)
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแบบการศึกษาปรากฏการณ์
(3)
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแบบการศึกษาวัฒนธรรม
(4)
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแบบการศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี
(5)
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแบบกรณีศึกษา
เพื่ อ การท าวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษากรณี ห นึ่ ง ไปอธิ บ ายหรื อ ท านาย
ปรากฏการณ์อื่น ๆ ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพ หากแต่โดยทั่วไป
แล้ว การที่จะสามารถอนุ มานผลที่ได้จากการวิจัยเรื่องหนึ่งไปยังกรณีอื่นๆ ได้ขึ้นอยู่กับวากรณี ที่
นักวิจัยเลือกมาทาการศึก ษานั้นเป็นตัวแทนอื่น ๆ ได้มากน้อยเพียงใด (representativeness) หาก
เป็นตัวแทนได้ก็สามารถสรุปทั่วไปให้ครอบคลุมถึงกรณีเหล่านั้นได้
อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเชิงคุณภาพมิได้คานึงประเด็นการสรุปทั่วไปได้ดังกล่าวมานั้น หากแต่
ให้ความสนใจที่จะได้มาซึ่งข้อความที่เป็นสากล หรือธรรมชาติที่แท้จริงของกระบวนการทางสังคมจาก
กรณีศึกษาหนึ่ง ๆ ยิ่งกว่าที่จะได้ข้อความอธิบายคุณลักษณะร่วม ของกรณีต่าง ๆ ที่คล้ายกัน ฐานคติ
ที่สาคัญของประเด็นนี้ก็คือ พฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เป็นไปอย่างเดาสุ่ม หรือขาดเหตุผลนั่นคือการ
กระทาในทุกกรณีของมนุษย์ต่างมีเหตุมีผลเฉพาะกรณีโดยทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงไม่มุ่ง
ไปว่า ผลการวิจั ย ของเขาสามารถสรุปทั่ ว ไปได้ห รือไม่ หากแต่มุ่งศึ กษาลึ กไปประเด็นที่ ว่ากรณี ที่
นักวิจัยคนอื่น ๆ ศึกษานั้นคืออะไร
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การสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย
ดวงเนตร สาราญวงศ์**
รายงานการวิจัย
“การวิจัย” หรือ “Research” มีความหมายที่สอดคล้องกัน ซึ่งสรุปได้ว่า การวิจัยเป็นการ
ค้นคว้าหรือแสวงหาความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าโดยตลอดทุก
ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และมีแนวคิดหรือทฤษฏีมาสนับสนุน สมมติฐานที่ทดสอบ เพื่อให้องค์
ความรู้ที่ค้นพบมีความน่าเชื่อถือ และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ
รายงานการวิจัยโดยทั่วไปจะมีอยู่ 5 บท และสามบทแรกอยู่ในโครงร่างการวิจัย ฉะนั้นเมื่อ
รวบรวมข้อ มูล แล้ ว จึ งเขีย นบทที่ สี่ เพื่ อเสนอผลงานวิจัย และบทที่ ห้ าสรุป และอภิ ป รายผล ซึ่งมี
แนวทางเขียนสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ความหมายการสรุปผลการวิจัย
2. ตัวอย่างการเขียนการสรุปผลการวิจัย (แบบเชิงปริมาณและแบบเชิงคุณภาพ)
2.1 ตัวอย่างงานวิจัยที่ 1 (งานวิจัยแบบเชิงปริมาณ)
2.2 ตัวอย่างงานวิจัยที่ 2 (งานวิจัยแบบเชิงคุณภาพ)
3. การอภิปรายผลการวิจัย
4. ตัวอย่างการเขียนอภิปรายผลการวิจัย (แบบเชิงปริมาณและแบบเชิงคุณภาพ)
4.1ตัวอย่างงานวิจัยที่ 1 และงานวิจัยที่ 2 (งานวิจัยแบบเชิงปริมาณ)
4.2ตัวอย่างงานวิจัยที่ 3 (งานวิจัยแบบเชิงคุณภาพ)
5. หลักการเขียนข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้
5.1.1 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
5.2.1 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
6. แบบฟอร์มงานวิจัย ส่วนบทการสรุปผลการวิจัย และ การอภิปรายผลการวิจัย
7. เอกสารอ้างอิง
** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต และรัฐประศาสนศาสตรดุ ษฎีบัณฑิ ต
วิทยาเขตไกลกังวลวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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1. ความหมายการสรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัย เป็นการสรุปผลของข้อมูล เป็นการทาเพื่อหาข้อความรู้และข้อความจริง
จากตัวเลขหรือข้อมูลเชิงคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการทางสถิติที่ได้ โดยมีหลักในการแปลผลและ
การสรุปผลข้อมูลคือ จะต้องแปลผลและสรุปผลให้อยู่ภายในขอบเขตของข้อมูล และจุดมุ่งหมายของ
การวิจัยเป็นหลัก ไม่ควรจะแปลผลหรือให้ข้อสรุปที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือใช้อคติส่วนตัว
เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เกี่ยวกับการสรุปผลการวิจัย นั้น สิ่งที่สาคัญที่สุดก็ได้แก่การพยายามเรียบเรียง
ใจความของผลการวิจัยที่ได้ไปทาการวิจัยมานั้นให้ชัดเจนกระชับและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สุดทุกข้อ
การตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ครบนั้นเองที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าตัวผู้วิจัย ผู้ทาวิทยานิพนธ์
นั้นได้เสร็จสิ้น กระบวนการในการทาวิจัยแล้วระดับหนึ่ง สิ่งที่ควรคิดอยู่เสมอนั้นก็คือผู้วิจัยไม่ควรตั้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้มากเกินกว่าสองหรือสามข้อ เพราะจะเป็นปัญหาในการดาเนินการวิจัย
และการตอบปัญหาวิจัยได้ การมีวัตถุประสงค์น้อยแต่ดาเนินการวิจัยอย่างเข้มข้น วิธีการวิจัยที่เลือก
มานั้นสามารถนาไปสู่คาตอบของการวิจัยได้ตรงที่สุดนั้นเองที่นับว่าเป็นสิ่งที่พึงประสงค์สาหรับการ
ทางานวิจัยไม่ว่าชิ้นใดๆ อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงการสรุปผลการวิจัย วิธีการสรุปผลก็ควรจะเอื้อกับ
วิธีการดาเนินการวิจัยที่ใช้ด้วย
แนวทางหลักการสรุปผลการวิจัย
1. การสรุป ผลต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้เป็นสาคัญ ต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง หลักการ
ต่างๆ ของ
ธรรมชาติ การสรุปผลเป็นเรื่องของการค้นพบข้อเท็จจริง เป็นผลเนื่องมาจากการคิดไตร่ตรองอย่ าง
รอบคอบจากข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้
2. สรุปผลตามหลักฐานการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/
คาถามวิจัย
ขอบเขตการวิจัย หรือสมมติฐานที่กาหนดไว้และต้องเป็นคาตอบที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับปัญหาวิจัย
3. การสรุ ป ผลให้ ส รุ ป เขี ย นระบุ ผ ลการวิ จั ย ที่ พ บเป็ น ล าดั บ ขั้ น ตอน และครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์
ของการวิจัย
4. สรุปผลโดยไม่เน้นค่าสถิติแต่เขียนภาษาเขียนเป็นประโยคที่ง่ายแก่การเข้าใจ ต้องจากัด
ภายใน
ขอบเขตของปัญหา และความรู้ที่ได้รับจริงๆ ไม่กล่าวอ้างถึงเหตุอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ผลการวิจัย
5. สรุปผลให้กล่าวถึงปัญหา วิธีการศึกษา และผลการศึกษา โดยใช้ข้อความที่กระชับได้
ใจความไม่
กล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องไม่รวมทัศนคติ หรือความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
6. การสรุปผลการวิจัยควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุม บ่งบอกถึงการตอบคาถามของการ
วิจัยที่ชัดเจนหรือสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ งานวิจัยที่ 1 (งานวิจัยแบบเชิงปริมาณ)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
204

205

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระ การ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนจาก
การสอนด้วยวีดีทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนปกติ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนจากการสอน
ด้วยวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนปกติ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนจากการสอนบทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์และนักเรียนที่ เรียนจากการ
สอนปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
2. นักเรียนที่เรียนจากการสอนด้วยวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์และนักเรียนที่เรียนจากการสอน
ปกติ มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
การเขียนการสรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.45/83.69
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า
การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตัวอย่างเช่น สรุปผลการวิจัยเดิม
บทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 85.45/83.69 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในสมมติฐาน
สรุปผลการวิจัยที่ปรับปรุงแล้ว
1. บทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม
สาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.45/83.69
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2. กรณีที่ผลการวิจัยได้ผลเหมือนกัน นิสิต นักศึกษาสามารถรวมเป็นข้อเดียวกันก็ได้ เพื่อ
ความกระชับในการเขียนสรุปผลการวิจัย ไม่จาเป็นต้องแยกข้อจนอ่านไม่เข้าใจ ทั้งที่สามารถรวมเป็น
ข้อเดียวได้
ดังตัวอย่าง จากผลการวิจัยบทที่ 4 พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 มี
ความพึงพอใจต่อสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับ มาก เรียงตามค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านบุคลากร( =
4.54) รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรม( = 4.38) และด้านหลักสูตร ( = 4.28)
ผู้กากับลูกเสือในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีความพึง
พอใจต่อสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้ อย 3 อันดับแรก คือ ด้านบุคลากร( = 4.45)
รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรม ( = 4.43) และด้านหลักสูตร ( = 4.27)
รองผู้ ก ากั บ ลู ก เสื อ หรื อ ครู ผู้ ส อนลู ก เสื อ ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มหาสารคาม เขต 2 มีความพึงพอใจต่อสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก คือ ด้านบุคลากรและด้านการจัดกิจกรรม ( = 4.43) รองลงมาคือ ด้านหลักสูตร ( = 4.16) และ
ด้านกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือ( = 3.95)
จากผลการวิจัย สรุปผลได้ว่า ผู้ บริหารสถานศึกษา ผู้กากับลูกเสือและรองผู้กากับลูกเสือ
หรือครูผู้สอนลูกเสือในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีความพึง
พอใจต่อสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก
3. สรุปผลการวิจัยบทที่ 5 คือบทคัดย่อนั้นเอง การสรุปควรมีกระชับ รัดกุมที่สาคัญ การ
สรุปผลการวิจัย นิสิต นักศึกษาคือการตอบคาถามของความมุ่งหมายของการวิจัยและสมมติฐานการ
วิจัย ว่าตอบชัดเจนหรือไม่อย่างไร สามารถตรวจสอบได้โดยย้อนดูความมุ่งหมายของการวิจัยอีกครั้ง
4. กรณี ที่ นิ สิต นักศึกษาสรุปผลการวิจัยแล้ว อยากตรวจสอบว่าสรุปผลครอบคลุม ชัดเจน
รัดกุมหรื อไม่ สามารถตรวจสอบได้โดยท าตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ความมุ่งหมายของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัยและสรุปผลการวิจัย ซึ่งจะบ่งชี้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตรวจสอบได้ง่ายว่าการ
สรุปผลมีความชัดเจนเพียงใด
2.2 งานวิจัยที่ 2 (งานวิจัยแบบเชิงคุณภาพ)
ข้อสรุปผลการวิจัย ในแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบททุนของชุมชนและการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านใน จ.อุดรธานี เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ ของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัด
อุดรธานี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการที่ดีของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในจังหวัด
อุดรธานี สมมติฐาน คือความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการที่ดีมีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและคุณลักษณะของกองทุนที่แตกต่างกันเพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนด ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการศึกษาเป็นการปฏิบัติการ 3 ระยะ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองการวิจัย
ครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่ มตัว อย่ างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ดังนี้ ใช้การสุ่ ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กองทุนหมู่บ้าน 3 แห่งในจังหวัดอุดรธานีคือ 1) บ้านท่าสี
กองทุน ระดับ AAA (3A) 2) บ้ านหนองหิ น กองทุน ระดับ AA (2A) และ 3) ชุม ชนผาสุ ก กองทุ น
ประเมินแล้ว ไม่ผ่าน ทาการเลือกแบบเจาะจงกรรมการและสมาชิก โดยทาการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก จากนั้นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดเวทีประชาคม ส่วนการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการนั้นทาการสัมภาษณ์สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
ตามสั ด ส่ ว น (Proportional Stratified Random Sampling) และท าการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple
Random Sampling) ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั บ ฉลากตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของสมาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า น ได้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวน 150 คน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการวิจัยซึ่ง
แบบสอบถามหลักๆ มี 2 ชุด คือแบบสอบถามบริบทของชุมชน และสอบถามความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการที่ดีของสมาชิกกองทุน นอกจากนั้นยังมีการใช้ข้อมูลมือสองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และจากกองทุนในหมู่บ้านที่ทาการศึกษาอีกด้วย
เทคนิ ควิธีการที่ใช้ คือการจัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ทั้งในชุมชน และจัดเวทีรวมกันทั้ ง 3
กองทุนหมู่บ้าน การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ผู้รู้เชิงลึก การสังเกต การศึกษารายกรณี รวมทั้งการใช้
เทคนิ คต่ างๆ ที่เอื้ออานวยต่อกระบวนการแลกเปลี่ ยนข้ อคิดเห็ น เพื่ อให้ เกิ ดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านร่วมกับทีมวิจัย สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ได้แก่ ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด (Item-objective
Congruence Index, IOC.) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าสูงสุด
(Maximum) ค่าต่าสุ ด (Minimum) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean)และส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิ ติ ท ดสอบสมมุ ติ ฐ านใช้ ก ารทดสอบค่ า ที แ บบอิ ส ระ
(Independent Sample t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของกาเบียล
(Gabriel) ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการศึกษาเป็นการปฏิบัติการออกเป็น 3 ระยะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
207

208

ผลการวิจัยในที่นี้จะนาเสนอเป็นการปฏิบัติการระยะต่าง ๆ ดังนี้
การปฏิบัติการระยะที่ 1 บริบทชุมชนและการจัดการกองทุนหมู่บ้านพอสรุปได้ดังนี้
บริบทชุมชน จังหวัดอุดรธานีมีประวัติศาสตร์ของชุมชน ชุมชนส่วนใหญ่มีการก่อตั้งกันมา
ยาวนานกว่า 70 ปี มีเฉพาะชุมชนผาสุกที่เพิ่งมาตั้งชุมชนโดยมีการจับจองพื้นที่ของวัดและของกรม
ทางหลวงทาเป็นที่พักอาศัย มีข้อสังเกตว่าชุมชนที่มีประวัติของชุมชนยาวนาน คนในชุมชนจะมีความ
ผูกพันกัน มีความร่วมมือและความสามัคคีมากกว่าชุมชนที่ตั้งใหม่ ชุมชนบ้าน ท่าสีและชุมชนบ้าน
หนองหิน เป็นชุมชนดั้งเดิมอาชีพหลักทาการเกษตรและบางส่วนเข้าไปทางานในเมือง ปัจจุบัน ตั ว
เมืองขยายตัวออกไปทาให้สภาพชุมชนกลายเป็นเมือง ทาให้สภาพแวดล้อมและวิถีการดาเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปมีการเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพค้าขายและรับจ้าง
ลักษณะทางกายภาพ ชุมชนในจังหวัดอุดรธานีมักตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มที่ทากินจะอยู่
รอบ ๆ หมู่ บ้ าน การท าการเกษตรต้องอาศัยน้ าฝน บางแห่ งมีก ารสร้างแหล่ งกักเก็บ น้าไว้ใช้ เพื่ อ
การเกษตรและการอุปโภคบริโภค เช่น สระน้าสาธารณะ ฝายเก็บกักน้า ขุดบ่อน้าใกล้ ๆ บ้านเรือน
เป็นต้น ชุมชนบ้านท่าสีเท่านั้นที่คนในชุมชนช่วยกันรักษาผืนป่าไว้เป็นป่าชุมชนก็ยังคงมีวิถีชีวิตพึ่งพา
ธรรมชาติได้ตามสมควร เพราะป่าเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชน จากการเปลี่ยนแปลงของ
ผืนป่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมทาให้ชุมชนต้องพึ่งพาภายนอก
ลักษณะทางเศรษฐกิจ อาชีพหลักของชุมชนเป็นอาชีพการเกษตรเช่นการทานาซึ่งปลูกข้าวได้
ปีละครั้ง หลังจากนั้นปลูกแตงกวา ข้าวโพดและอ้อย รองลงมาเป็นอาชีพค้าขายและรับจ้าง ในขณะที่
ชุมชนผาสุกซึ่งไม่มีที่ทากินและอยู่ในเขตเมืองจะมีอาชีพค้าขายและรับจ้างมีมากที่สุด
ลักษณะทางสังคม ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ศึกษาเป็นแบบเครือญาติกันมีการ ตั้ง
บ้ า นเรื อ นอยู่ ร วมกั น ในหมู่ เครื อ ญาติ มี ค วามใกล้ ชิ ด สนิ ท สนมกั น มี วั ด เป็ น ศู น ย์ ร วมใจและจั ด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ส่วนชุมชนในเมืองและชานเมืองพบว่า ความสัมพันธ์และการพึ่งพากันมี
น้อยลงคนในชุมชนมุ่งเน้นเศรษฐกิจเงินตราเพื่อการเลี้ยงตนเองและครอบครัวมากขึ้น
ระบบการศึกษา ชุมชนมีโรงเรียนตั้งอยู่ไม่ ไกลมีความสะดวกในการเดินทาง คนในชุมชนเห็น
ความสาคัญของการศึกษามีการส่งบุตรหลานเรียนสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้าเป็นสายอาชีพ
และระดับอุดมศึกษาจะส่งบุตรหลานมาเรียนในตัวจังหวัด
ระบบอนามัย สาธารณะสุข ทุกชุมชนมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เพื่อดู แล
สุ ข ภาพและอนามั ย ของคนในชุ ม ชน นอกจากนั้ น ยั งมี ส ถานี อ นามั ย ในชุ ม ชน ชาวบ้ า นหั น มาให้
ความส าคั ญ กั บ การพยาบาลกั บ แพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น มากขึ้ น ตามโครงการ 30 บาทรั ก ษาทุ ก โรค
นอกจากนั้นยังมีแพทย์แผนไทย เช่น การนวด และการประคบ เป็นต้น
ระบบความเชื่ อ ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ มี วั ด เป็ น
ศูนย์กลางจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีที่ทาเป็นประจาคืองานขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ และประเพณี
ทางพุทธศาสนาเช่น วันพระ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา เป็นต้น
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ด้านภูมิปัญญาจากที่ศึกษามา มีภูมิปัญญาชุมชนไม่มากนักส่ วนมากเป็นเรื่องของการนวด
แผนโบราณ อีกทั้งไม่มีการอนุรักษ์สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นมีการส่งเสริม
แต่ไม่ต่อเนื่อง
การจัดการทุนในชุมชนและการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้าน
การจั ดการทุน ในชุมชนที่ศึกษา มีการดาเนินการมาอย่างมีประสิ ทธิภ าพและ ต่อเนื่อง มี
เฉพาะชุมชนผาสุกที่มีการจัดการทุนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประสบการณ์การจัดการทุนใน
กลุ่มและองค์กรมีทั้งผลดีเป็นแรงเสริมในการร่วมกันทางานเป็นกลุ่มและมีทั้งแง่ลบที่เป็นประสบการณ์
ความล้ ม เหลวในกลุ่ มที่ ผ่ านมา องค์ ป ระกอบในชุ มชนที่มี ผ ลต่อ การบริห ารจัด การที่ ดี ต่อ กองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมืองดังนี้
1. กลุ่มองค์กรในชุมชนแบ่งเป็น
กลุ่มอาชีพได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่ทานา กลุ่มปลูกมันสาปะหลัง กลุ่มปลูกผักกลุ่มไร่อ้อย และ
กลุ่มจักสาน
กลุ่มเงินทุน ได้แก่ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มกองทุนแก้ปัญหาความยากจนหมู่บ้าน (กขคจ.)
และกลุ่มลูกค้า ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
กลุ่มทางสังคม ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มกองทุน
ขยะ กลุ่มแม่บ้าน และชมรมผู้สูงวัย
2. ประสบการณ์ในการจัดการทุนในชุมชน หรือการร่วมกันทางานเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริห ารการเงิน เช่น หมู่บ้านท่าสี มีการทากิจกรรมกลุ่มมากมาย เช่น กลุ่มออมทรัพย์ (กลุ่ม
เงิน ทุน ) กลุ่ มเกษตรปลู กแตงกวา (กลุ่ ม อาชี พ ) และกลุ่ มฌาปนกิจ (กลุ่ มทางสั งคม) เป็ น พื้ นฐาน
ประสบการณ์ที่สาคัญต่อการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้าน
3. ผู้นากองทุนที่มีประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มทุนอื่นๆ มาก่อนจะเป็นที่ศรัทธาของคนใน
ชุ ม ชนและเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ต่ อ กองทุ น หมู่ บ้ า นในเวลา ต่ อ มา
นอกจากนั้นแล้วความเข้มแข็งของชุมชน ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนก็จะนามาซึ่ง การกาหนด
ข้อบังคับและระเบียบของกองทุนในชุมชนได้อย่างชัดเจนอีกด้วย นอกจากนี้การที่ผู้นาใจกว้างและเปิด
โอกาสให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น แม้บางครั้งจะมีข้อถกเถียงกัน แต่ทุกครั้งก็มีข้อยุติด้วยเหตุ
ด้วยผลในที่ประชุม สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนในการบริหารจัดการ
4. การจัดการทรั พยากรธรรมชาติ ชาวบ้ านที่มี วิธีการจัดการผื นป่ าเช่นที่บ้ านท่ าสี ที่ มี
ข้อตกลงกัน ของชาวบ้ านในการปิ ดป่ าในช่วงหน้ าฝนเพื่ อให้ ป่าฟื้ นตัว และเปิ ดป่ าในหน้ าหนาวให้
ชาวบ้านหาอาหารในป่าได้ การจัดการทรัพยากรผืนป่านี้เป็นผลให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีแก่กองทุน
การบริหารจัดการที่ดีของกองทุนนั้นเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการจัดการของกลุ่มและ
องค์กรในชุมชน การมีผู้นาที่เสียสละรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสาคัญ ผลการศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านทั้ง 3 แห่งพอสรุปได้ดังนี้
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กองทุนหมู่บ้านท่าสี มีจุดเด่นคือเป็นกองทุนระดับ AAA (3A) คณะกรรมการมีการประชุม
สมาชิก พร้ อ มทั้ งแจ้ งข่ าวสารและประชาสั ม พั น ธ์ข้ อ มูล การบริห ารจัด ของกองทุ น ให้ ส มาชิ กและ
ชาวบ้ านที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกได้รับ ทราบพร้อมทั้งการสอบถามข้อมูลได้อย่างสม่าเสมอ สมาชิกจะมี
การรวมกลุ่มๆ ละประมาณ 5 คน เพื่อทาการกู้เงินและค้าประกันเงินกู้กันภายในกลุ่มตนเองทาให้
สมาชิกสามารถรับรู้และทวงหนี้กันเองภายในกลุ่มได้โดยไม่เดือดร้อนกรรมการในการติดตามทวงถาม
จุดด้อยของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านท่าสีคือ ประธานกองทุนหมู่บ้านไม่ได้พักอาศัย
อยู่ในชุมชนเนื่องจากไปประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในหมู่บ้านอื่น การชาระคืนเงินกู้นั้นถึงแม้ว่าสมาชิก
จะชาระคืนเงินได้ทุกครั้ง ก็มักเป็นการกู้ยืมเงินจากที่อื่นมาชาระคืนเงินกองทุนหมู่บ้าน เช่น กรณีของ
นายทองก้อน อินทร์อุดม ที่กู้เงินกองทุนหมู่บ้านไปเลี้ยงวัวเมื่อครบกาหนด 1 ปี ไม่มีเงินชาระคืน ก็
ต้องไปกู้เงินจากแหล่งอื่นมาชาระคืนเงินกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น
กองทุนหมู่บ้านหนองหิน มีจุดเด่นคือ เป็นกองทุนระดับ AA (2A) มีการประชุมเครือข่าย
ระดับกองทุนเป็นประจาทุกเดือน โดยประธานและเลขากองทุนหมู่บ้านภายในตาบลหนองไผ่ด้วยกัน
นอกจากเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกองทุนหมู่บ้านภายในตาบลเดียวกันแล้ว ยังเป็น
การสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านในเครือข่ายระดับตาบลอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีจุดเด่นที่
คณะกรรมการได้จัดทาบัญชีรายตัวแก่สมาชิกทุกคน เหมือนสมุดคู่ฝากของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ทั้งนี้
เพื่อเป็นการยืนยันยอดเงินของสมาชิกและเป็นการตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับการบันทึกรายการทางการเงินและการบัญชีของกองทุนหมู่บ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย
จุดด้อยของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านหนองหินคือ กรรมการบางคนมีความขัดแย้ง
ไม่พอใจและอึดอัด ในการทางานร่วมกันโดยเฉพาะการพิจารณาเงินกู้ โดยกรรมการบางคนเห็นว่า
ไม่ เป็ น ธรรม มี ส มาชิ ก บางรายช าระเงิน กู้ คื น ช้ า กว่ าก าหนดเพราะได้ น าเงิน นั้ น ไปซื้ อ วั ว มาเลี้ ย ง
เช่นเดียวกับบ้านท่าสี ทาให้ไม่สามารถชาระคืนได้ตามกาหนด ต้องกู้เงินจากที่อื่นมาชาระคืนเช่นกัน
กองทุ น หมู่ บ้ านชุ ม ชนผาสุ ก ไม่ มี ก ารค้ น พบจุ ด เด่ น ในกองทุ น หมู่ บ้ า นนี้ เท่ าใดนั ก ทั้ ง นี้
เนื่ องจากปั ญหาการบริหารจัดการภายในกองทุนค่อนข้างมีมาก ส่วนจุดด้อยที่พบคือสมาชิกไม่มี
ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการ เนื่องจากมีกรรมการบางคนนาเงินที่สมาชิกจ่ายชาระคืนเงินกู้ไปใช้
ส่ ว นตั ว โดยไม่ น าเข้าบั ญ ชีของกองทุ นหมู่ บ้ าน ประธานชุม ชนไม่ได้อยู่ ในชุม ชนเนื่ องจากต้องไป
รับเหมาก่อสร้างที่จังหวัดอื่น สมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ค่อยเข้าร่วมประชุมเพราะมีภาระหน้าที่ในการ
หาเลี้ยงครอบครัว ทาให้สมาชิกไม่ค่อยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารใดๆ ของทางกองทุนเลย ที่สาคัญ
สมาชิกไม่จ่ายชาระคืนเงินกู้ เนื่องจากทุกคนคิดว่า เงินนี้เป็นของรัฐบาลให้มาฟรี คนที่เคยจ่ายชาระ
คืนก็ไม่จ่ายในที่สุด ประกอบกับชาวบ้านในชุมชนผาสุกมีอาชีพหลักคือรับจ้างมีรายได้เป็นรายวัน อีก
ทั้งชุมชนแห่งนี้ถ้ามีเวลาว่างหรือเมื่อเลิกงานก็จะตั้งวงเล่นไพ่ และไฮโลเป็นประจา จึงเป็นผลทาให้ไม่มี
เงินเก็บและไม่สามารถชาระคืนเงินกู้ของกองทุนหมู่บ้านได้
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จากข้อค้นพบในการบริหารจัดการกองทุนที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละกองทุน หมู่บ้าน
พอสรุปเป็นความเหมือนและความต่างของกองทุนหมู่บ้านในการจังหวัดอุดรธานีได้ดังนี้
ความเหมือนของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน มีดังต่อไปนี้
1. มีระเบียบข้อบังคับและจานวนเงินกู้ 1,000,000 บาท เหมือนกันยกเว้นบ้านท่าสีที่ได้เงิน
เพิ่มมาอีก 100,000 บาท หลังการประเมินผลการดาเนินงาน
2. คณะกรรมการมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทางาน
3. มีระยะเวลาการกู้ยืมเงินเป็น 1ปี และอัตราดอกเบี้ยเท่ากันเฉพาะกองทุนชุมชนผาสุกยัง
สามารถจะชาระคืนเงินกู้รายเดือนโดยต้องชาระภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ความแตกต่างของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน มีดังต่อไปนี้
1. จานวนกรรมการของแต่ละกองทุนหมู่บ้านไม่เท่ากัน กองทุนหมู่บ้านท่าสีมี 10 คน ส่วนที่
หนองหินมี 15 คน กองทุนหมู่บ้านชุมชนผาสุกปัจจุบันมีคณะกรรมการอยู่ 9 คน
2. วิธีการค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านท่าสีจะให้สมาชิกรวมกลุ่มกันประมาณ
5 คนและค้าประกัน กันเองภายในกลุ่มของตน ส่วนผาสุกและหนองหินขึ้นอยู่กับผู้ กู้ว่าจะให้ใครเป็นผู้
ค้าประกันให้
3. สมาชิกมีความไว้วางใจและเชื่อถือคณะกรรมการแตกต่างกัน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
หนองหินมีความเชื่อถือ และไว้วางใจต่อคณะกรรมการมากกว่าที่อื่น รองลงมาคือบ้านท่าสีเนื่องจาก
ประธานกองทุน ไปประกอบอาชีพที่ชุมชนอื่น ส่ วนที่กองทุนหมู่บ้ านผาสุกนั้นก็ขาดความไว้วางใจ
คณะกรรมการ จนพร้อมใจกันไม่ชาระคืนเงินกู้
4. การให้ความร่วมมือของสมาชิก สมาชิกของกองทุนท่าสีและหนองหินให้ความร่วมมือ
เป็ น อย่ างดีต่ อกิจ การของกองทุ น ส่ ว นที่ชุม ชนผาสุ ก สมาชิกส่ ว นใหญ่ ไม่ ให้ ความร่ว มมื อถ้ามี การ
ประชุมกองทุนหมู่บ้านเมื่อใดต้องมีการทะเลาะวิวาทถึงขั้นชกต่อยกันก็มี
5. กรรมการบางกองทุ น มี ผ ลประโยชน์ ซ่ อนเร้ นโดยเฉพาะที่ กองทุ นชุ มชนผาสุ ก โดยใน
ระยะแรกของการจัดตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการกู้ยืมเงินแก่ตนเองและพวกพ้องในวงเงินเกินกว่า
อานาจของกรรมการที่จะทาได้กล่าวคือพิจารณาให้ตนเองกู้ ได้ 30,000 บาทและให้ภรรยาหรือสามีซึ่ง
ไม่ใช่คณะกรรมการกู้ได้อีก เป็นต้น
การปฏิบั ติ การระยะที่ 2 กระบวนการพัฒ นาและเสริม สร้างการเรียนรู้ของชุมชนในการ
บริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้าน มีการดาเนินการดังนี้
1. การศึกษาตนเอง เป็ น วิธีก ารทบทวนตนเองและชุม ชนโดยวิเ คราะห์ จุดอ่ อนจุดแข็ ง
ปัญหาและความต้องการของกองทุนและสมาชิก ทาให้ทราบถึงศักยภาพชุมชน ทุนทางสังคม ทุนทาง
เศรษฐกิจ แนวทางการปรับ ปรุงระเบียบการดาเนินการแต่ล ะกองทุ นหมู่บ้าน มีการวางแผนและ
กาหนดทิศทางการกู้ การใช้คืน การออม และแผนการพัฒนากองทุน โดยทางกองทุนที่ศึกษาครั้งนี้ใช้
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วิธีการประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน ร่วมถึงการจัดสนทนากลุ่มโดยมี
นักวิชาการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้รู้จากภายนอก
2. การศึ ก ษาดู งาน การดู งานกองทุ น ที่ ป ระสบความส าเร็ จ และเข้ ม แข็ งในการบริ ห าร
จั ดการที่ ดีเป็ น กระบวนการเสริ มสร้างการเรียนรู้ที่ ส าคัญ ให้ กับ สมาชิ กกองทุ น ได้เข้าใจ แนวคิ ด
วัตถุประสงค์และการดาเนินงานของกองทุน ทาให้สมาชิกสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ ของตนเองและ
เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีต่อกองทุนของตนเองได้
3. การจัดการความรู้และการประชุม เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้แก่คณะกรรมการและ
สมาชิกของกองทุน โดยมีการจัดการความรู้เพิ่มเติมในเรื่องระเบียบกองทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุน การจัดทาบัญชี ความสาเร็จและความล้มเหลวในกองทุน
4. การจัดเวทีชุมชน 3 กองทุนซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีการจัดเวทีในชุม ชนที่ศึกษาและ จัด
เวที แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ร่ ว มกั น ทั้ งหมด 3 กองทุ น เพื่ อให้ เกิด การเรีย นรู้เกี่ ยวกั บ สถานการณ์ ข อง
กองทุน ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุน เช่น ระเบียบกองทุน ระบบบัญชี การกู้ และการ
ชาระคืน ตลอดจนการออม เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความตระหนักและการปลุกจิตสานึก
ให้กับสมาชิกกองทุน สุดท้ายการจัดเวทีได้สรุปบทเรียนที่ได้จากการดาเนินงาน ว่ากองทุนต้องวางตัว
และปรับตัวอย่างไร
5. การสร้างเครือข่าย กองทุนที่ศึกษามีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน
กับคนนอกชุมชน เช่น กองทุนอื่น นัก วิชาการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักวิขาการ ทนายความ นัก
บั ญ ชี สมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ตลอดจนองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน (NGO) ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการพัฒนาและการเสริมสร้างการบริหารและการจัดการที่ดีของกองทุน
6. การช่วยเหลือสังคมและชุมชน กองทุนมีการจัดสรรเงินจากการบริหารจั ดการกองทุนลง
สู่ ชุมชน เช่น การให้ ทุ น การศึกษาแก่เด็กนั กเรียนในชุม ชน การปรับ ปรุงศาลากลางบ้าน บริจาค
สมทบทบทุนในการพัฒนาวัดในชุมชน การทาธุรกิจร้านค้าในชุมชนเป็นต้น
การปฏิบัติการระยะที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการที่ดีของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาล พบว่าสมาชิกกองทุนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการที่ดี
ในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและรายด้านหลักความคุ้มค่า ตามหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบตามลาดับ
ผลการทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการที่ดีจาแนกตาม คุณลักษณะ
ส่ วนบุ ค คล (เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ระยะเวลาการเป็ น สมาชิ ก และจ านวนเงิ น ที่ กู้ ยื ม ) และ
คุณลั กษณะของกองทุน (ที่ตั้งของกองทุน เงินเพิ่มจากกทบ. และผลการประเมินจาก กทบ.) พบว่ามี
ความแตกต่างกันของความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการที่ดีจาแนกตามคุณลั กษณะส่วนบุคคล (เฉพาะ
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก จานวนเงินที่กู้ยืม ระดับการศึกษา) และคุณลั กษณะของกองทุนที่ตั้งของ
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กองทุน เงินเพิ่มจากกทบ. และผลการประเมินจากกทบ.)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
0.05 ยกเว้นเพศและอายุที่ไม่พบความแตกต่าง
สรุปภาพรวมการสรุปผลการวิจัย เป็นการนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทที่ 4 มาเขียนสรุป
ย่อเพื่อให้ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจว่าผลการวิจัยเป็นอย่างไร และการเขียนสรุปผลการวิจัยที่ดีนั้นต้องแสดง
ถึงความสัมพันธ์ของภาพรวมของการวิจัยทั้งหมด การเขียนสรุปผลต้องมีความสอดคล้องกับความมุ่ง
หมายของการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัย(ถ้ามี) มีความกระชับ รัดกุม การเขียนสรุปจะเขียน
เฉพาะในส่วนที่สาคัญ ๆ เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าได้ผลอย่างไรบ้าง พยายามสรุปให้ครอบคลุมครบถ้วน
ประเด็นปัญหาที่วิจัยทั้งหมด ทั้งนี้เพราะสรุปผลการวิจัยจะสามารถเชื่อมโยงหรือแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ควร
สรุปภาพรวมของผลการวิจัย ไม่ควรยกผลการวิจัยทั้งหมดจากบทที่ 4 มาเขียนสรุปผลการวิจัยและ
อธิ บ ายปลี ก ย่ อ ยมากเกิ น ไปจะท าให้ สั บ สนผลการวิจั ย ได้ ผู้ วิจั ย ควรใช้ ภ าษาเขี ย นที่ เป็ น ก ลาง
หลีกเลี่ยงการใช้ความ คิดเห็นส่วนตัวมาสรุปในการบรรยายและหลีกเลี่ยงการตีความเอาเองในสรุป
ผลการวิจัย จะทาให้สรุปผลการวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น
3. การอภิปรายผล
เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยต้องนาหลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์ ตลอดจนผลการวิจัยมาเป็นแนวทางใน
การอภิป รายผล การอภิปรายผล นั้นจะต้องมีการกล่าวถึงที่มาของผลการวิจัย สิ่งที่พบในขณะที่
กาลังดาเนินการวิจัย ตลอดจนมีการอภิปรายถึงว่าการวิจัยดังกล่าวได้ทาให้พบสิ่งใดที่เกี่ยวข้อง หรือ
เป็นข้อความรู้ที่น่าสนใจ เป็นประเด็นหรือเป็นกรณีที่น่าจะศึกษาต่อไปได้อีกหรือไม่อย่างไร ซึ่ งใน
การอภิปรายผลการวิจัยดังกล่าวควรเป็นการนาเสนออย่างกว้างขวางและชวนให้เกิดการวิเคราะห์กัน
ต่อไปด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือว่าตอนของการอภิปรายผลการวิจัยนี้เองที่เป็นตอนที่นักค้นคว้าวิจัยจะ
ให้ความสนใจมากๆ เพราะเป็นตอนที่ช่วยให้เห็นแนวความคิดของผู้วิจัยได้ดีที่สุด
การอภิปรายผลการวิจัย เป็นการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิจัยที่ผู้วิจัยค้นพบกับผลจาก
การวิจัยในอดีต หรือจากทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยจะต้องระมัดระวังให้ดี อย่าวิจารณ์ให้เกินจริง ต้อง
คานึงถึงความเหมือนและความแตกต่างกันของแนวคิดในการทาการวิจัยแต่ละเรื่ อง ไม่ควรที่จะนาเอา
เรื่องที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบกัน โดยขาดการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ทักษะขั้นตอนนี้สาคัญ
ยิ่งเป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกระบวนการ หรือองค์ความคิดของผู้วิจัยว่า มีความรู้ชัดเจนจากการทบทวน
วรรณกรรม และงานวิจัยมาพอเพียงหรือไม่ การวิจารณ์ที่ดีต้องยึดหลักเที่ยงตรง ถูกต้อง ไม่เอนเอียง
นอกจากการวิจารณ์ผลที่ได้จากการวิจัยแล้ว การวิจารณ์ระเบียบวิธีวิจัย ก็เป็นเรื่องสาคัญที่ผู้วิจัยจะ
ละเลยไม่ได้ ในขั้นตอนนี้จะไม่ยุ่งยากถ้าหากผู้วิจัยได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์มา ตั้งแต่เริ่มขั้นตอน
แรกของการทาวิจัยจนกระทั้งถึงขั้นตอนสุดท้ายของบทสุดท้าย การอภิปรายผลเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจะ
ทาภายหลังจากการสรุปผลการวิจัย หรือข้อค้นพบของการวิจัยของตนแล้ว โดยการนาหลักเหตุผล
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ทฤษฎี กฎเกณฑ์ ต่ างๆ ตลอดจนผลการวิจัย ของผู้ อื่ น มาวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ผ ลการวิจั ยของตน ซึ่ งมี
แนวทางหลักการดังนี้
แนวทางหลักการอภิปรายผลการวิจัย
1. การอภิ ป รายผลต้อ งการศึก ษาอะไร เป็ น การบอกว่าสมมติ ฐ าน หรือวัตถุ ป ระสงค์ ของ
งานวิจัยในครั้งนี้คืออะไร
2. การอภิปรายผลที่ได้เป็นอย่างไร เป็นการกล่าวถึงข้อค้นพบที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน
ซึ่งการทดสอบนี้จะใช้ค่าทดสอบทางสถิติและอาจจะบอกหรือไม่บอกระดับนัยสาคัญก็ได้
3. การอภิปรายผลบอกเหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนั้น เป็นการให้เหตุผลว่าผลการวิจัยที่ได้จาก ข้อ
2 เกิดขึ้นได้อย่างไร และการให้เหตุผลนี้เป็นการแสดงถึงความเข้าใจของผู้ทาวิจันในเรื่องนั้นๆ ด้วย
4. การอภิปรายผลยืนยันผลที่ได้อย่างไร เป็นการยืนยันผลการวิจัยของตนเอง โดยที่อ้างอิงจาก
งานวิจัยของบุคคลอื่นที่ทาในลักษณะเดียวกันกับของเรา
5. อภิปรายผลถ้าข้อค้นพบขัดแย้งกับสมมติฐานหรือทฤษฏีใดๆ ให้เสนอความคิดเห็นว่าทาไมข้อ
ค้นพบจึงเป็นเช่นนั้น เชื่อมโยงกับการทบทวนวรรณกรรม สอดคล้องกับแนวความคิด ทฤษฏีของใคร
อภิปรายความสาคัญของผลการวิจัย
6. อภิ ป รายผลความคิ ด เห็ น แนวคิ ด ของผู้ วิจั ยเพิ่ ม เติ ม ในการค้น พบค าตอบต่ างๆพิ จ ารณา
ผลการวิ จั ย สอดคล้ อ งหรื อ ขั ด แย้ งกั บ สมมติ ฐ าน และผลการวิ จั ย ของผู้ ใดบ้ าง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยและครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา
7. อภิปรายจุดอ่อนของข้อมูล วิธีวิเคราะห์ สิ่งที่ไม่ได้ควบคุมที่มีอิทธิพลต่อผลการศึกษา
8. อภิ ป รายผลการวิ จั ย ในการอภิ ป รายผลการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย จะต้ อ งน าแนวคิ ด ทฤษฏี แ ละ
ผลการวิจั ยมาสนับ สนุน การอภิป ราย เพื่อให้ การอภิปรายผลมีความเป็นเหตุผลเชิงวิช าการและมี
หลักการ
9. หลักเหตุผลต่างๆ ตลอดจนผลการวิจัยของผู้อื่ นเพื่อนามาเป็นแนวทางในการอภิปรายผลซึ่ง
ส่วนหนึ่งผู้วิจัยอาจจะศึกษามาแล้ว ในขั้นตอนการศึกษาเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณาขอบเขตและข้อจากัดของการวิจัย เพื่อให้การอภิปรายผลอยู่ในขอบเขตของการ
วิจัย
11. วิพากษ์วิจารณ์หรือให้เหตุผลที่ผลการวิจัยนั้น สอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตลอดจนเหตุผลที่ผลการวิจัยสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยของผู้อื่น โดยใช้ทฤษฎีเหตุผลและ
ผลการวิจัยของผู้อื่นมาเป็นแนวทางในการอภิปรายในกรณีผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานมาเป็น
แนวทางในการอภิปรายได้เลย
12. นาเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมากล่าวถึง และแสดงความเห็นเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุให้เห็นว่า
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ผลการวิจัย มีความสัมพันธ์ หรือสอดคล้อง/ไม่ส อดคล้อง กับทฤษฏี หลั กการ และงานวิจัยใดบ้ าง
เพราะอะไร แสดงเหตุผลประกอบ
หลักเคล็ดลับในการอภิปรายผล
การอภิปรายผลแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 คือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อนามาเขียนไม่ต้องเขียนคาว่า “จากตาราง 1 พบว่า”
คือ นาผลการสรุปผลมาเขียนนั่นเอง
ส่วนที่ 2 คือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะต้องแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นข้อดีของการวิจัยนั้น ในส่วนนี้ถ้าผู้วิจัยไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรลงไปให้นาประโยชน์ของ
นวัตกรรมนั้นๆ มาเขียน โดยสรุปเป็นแนวความคิดของผู้วิจัยเอง และไม่ต้องอ้างอิง
ส่วนที่ 3 คือ นาเสนอทฤษฏีหรืองานวิจัยที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับการวิจัยของตนเอง
ถ้าเป็ น งานวิจั ย เชิ งทดลอง งานวิจั ย ที่ จะนาเสนอควรเป็ น งานวิจัยที่ มี ตัว แปรต้น และตัว แปรตาม
เหมือนกัน แต่ถ้าไม่มีงานวิจัยดังกล่าว ก็ควรเป็นงานวิจัยที่มีตัวแปรต้นเหมือนกัน ส่วนงานวิจัยเชิง
สารวจงานวิจัยที่จะนาเสนอ ต้องเป็นงานวิจัยที่มีตัวแปรที่ศึกษาเหมือกัน ถ้าผู้วิจัยไม่สามารถที่จะ
นาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ ก็ไม่ต้องนาเสนอ
 งานวิจัยที่ 1 (งานวิจัยแบบเชิงปริมาณ)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โรคขาดสารอาหาร สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนด้วยเกม
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัย คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคขาดสารอาหาร หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยเกม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส่วนที่ 2 แสดงความคิดเห็น คือ การสอนด้วยเกมทาให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
ดีขึ้น นักเรียนมีความสนใจ และสนุกสนานในการเรียน
ส่วนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ เที่ยงตรง (2550,หน้า
52) และสุชาติ ดีแท้ (2552,หน้า 60) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยเกม จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน
สรุปการอภิปรายผล เมื่อนามาเขียนต่อเนื่องกันได้ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคขาดสารอาหาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยเกม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การสอนด้วยเกมทาให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนดี
ขึ้น นักเรียนมีความสนใจ และสนุกสนานในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ เที่ยงตรง
(2550,หน้า 52) และสุชาติ ดีแท้ (2552,หน้า 60) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยเกม จะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน
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 งานวิจัยที่ 2 (งานวิจัยแบบเชิงปริมาณ)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบแก้ปัญหา กับการ
สอนแบบปกติ ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยวิทยาคม จังหวัด
เพชรบูรณ์
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัย คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสง ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบ
แก้ปัญหาสูงกว่า แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส่วนที่ 2 แสดงความคิดเห็น คือ การเรียนแบบแก้ปัญหาทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นสู งกว่าแบบปกติ นั กเรีย นมีโอกาสที่จะค้นหาความรู้ด้วยตนเอง มีการคาดคะเนคาตอบ หา
คาตอบด้วยกระบวนการที่มีระบบ
ส่วนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดชม้อย สร้อยศรี (2553,หน้า
59) เพียงพูน เยาวรส (2553,หน้า 59) และ สมชาย ไพรกว้าง (2551,หน้า 62) ที่พบว่า การเรียน
แบบแก้ปัญหา ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียน
แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปการอภิปรายผล เมื่อนามาเขียนต่อเนื่องกันได้ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสง ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบแก้ปัญหาสูงกว่า แบบปกติ
อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การเรียนแบบแก้ปัญหาทาให้นัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าแบบปกติ นักเรียนมีโอกาสที่จะค้นหาความรู้ด้วยตนเอง มีการคาดคะเนคาตอบ
หาคาตอบด้วยกระบวนการที่มีระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดชม้อย สร้อยศรี (2553,หน้า
59) เพียงพูน เยาวรส (2553,หน้า 59) และ สมชาย ไพรกว้าง (2551,หน้า 62) ที่พบว่า การเรียน
แบบแก้ปัญหา ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียน
แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 งานวิจัยที่ 3 (งานวิจัยแบบเชิงคุณภาพ) ตัวอย่างการอภิปรายผลงานวิจัย
ตัวอย่างการอภิปรายผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ (ฉลาด จันทรสมบัติ. 2550 : 266)
จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่นามาอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. ผลการทดลองใช้ รู ป แบบการจั ด การความรู้ ข ององค์ ก รชุ ม ชน เป็ น รู ป แบบที่ พ บว่า มี
ความสาเร็จบังเกิดผลตามที่คาดหวังไว้ (สรุปผลการวิจัย) ทั้งนี้เนื่องจาก ในการพัฒนารู ปแบบผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดมาจากการวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดและผลการวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล
ทั้งในส่วนของการจัดการความรู้และในส่วนของเทคนิคการพัฒนา เช่น ใช้แนวคิดการจัดการความรู้
ของโนนากะและทาเกอุชิ วิจารณ์ พานิช และกระบวนการจัดการความรู้ของวิอิก (Wiig) บูรณาการ
กั บ เทคนิ ค การพั ฒ นา ได้ แ ก่ ใช้ ห ลั ก การทรงงานในพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว เกี่ ย วกั บ การ
พึ่งตนเอง การมีส่วนร่วม และการรู้ รัก สามัคคี (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ. ม.ป.ป : 2-32) ร่วมกับหลักการอื่น ๆ เช่น มีการเตรียมชุมชน
การจดบันทึกหลังการปฏิบัติ (AAR) การตั้งคาถาม การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งเวทีจริงและเวทีเสมือน
ประกอบกับการมีกลไกหนุนเสริมการจัดการความรู้ คือ ศูนย์จัดการความรู้ในระดับหมู่บ้าน ทั้งในรูป
ศูนย์ที่เป็นแหล่งดาเนินการและในรูปเว็บไชต์ ทาให้เกิดการบริหารจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน
แบบบูรณาการ หลักฐานสาคัญบางส่วนที่บ่งชี้ความสาเร็จสมควรนามาวิจารณ์ ได้แก่
1.1 เกิดบุคคลสาคัญในการเรียนรู้ ทุกองค์กรมีนักจัดการความรู้ในชุมชน 4 กลุ่มได้แก่
ผู้ อ านวยความสะดวก (Facilitator) ผู้ ป ฏิ บั ติ งานกลุ่ ม (Practitioner) ผู้ จดบั น ทึ ก (Note
Taker) และผู้ประสานงาน (Network Manager) (สรุปผลย่อย) สอดคล้องกับ โนนากะและทาเกอุชิ
(Nonaka and Takeuchi. 1995 : 20-25 ) การสร้างทีมจัดการเริ่มที่ตัวบุคคลเป็นหลัก สมาชิกใน
องค์กรเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการจัดการความรู้ คือ ผู้จัดการความรู้ตัวจริงเป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
หลัก กลุ่มผู้บริหารระดับกลางเป็นพวกตีความ แปลงความรู้ให้เป็นความรู้ในกระดาษ กลุ่มผู้บริหาร
ความรู้ ทาหน้าที่กาหนดเป้าหมาย สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและคอยสกัดความรู้ให้
เกิดมูลค่า สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2548 : 23-48) บุคคลสาคัญในการจัดการความรู้ในองค์กร
ได้แก่ คุณอานวย เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงกิจกรรม ระบบและวัฒนธรรม คุณ
กิจ เป็ นผู้ ปฏิบัติงานกลุ่ ม ถือเป็น นักจัดการความรู้ห รือผู้ดาเนินกิจกรรมประมาณร้อยละ 90 ของ
ทั้งหมด คุณลิขิต เป็นผู้จดบันทึกข้อมูลในกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่องเล่า สรุปแก่นความรู้ บันทึก
การประชุม และคุณประสาน เป็นผู้ทาหน้าที่ประสานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างกลุ่ม
1.2 เกิดการเรียนรู้ ควบคู่การปฏิบัติซึ่งมีที่มาของความรู้ได้จากปัญ หา การตั้งคาถามการ
แก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติจริงจนเกิดองค์ค วามรู้ที่เหมาะสม นาไปสู่การจัดการความรู้ตามประเด็นที่
สนใจประกอบด้วย การสร้างความรู้ การจาแนก การจัดเก็บ การนาไปใช้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และ
การประเมินผล (สรุปผลย่อย) สอดคล้องกับ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช (สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ.
ม.ป.ป. : 32) ทรงมีพระราชดาริ ความว่า รู้ รัก สามัคคี ซึ่งบุคคลและกลุ่มคนจะต้องรู้ รู้ว่าการจะลง
มือทาสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา มีความรัก ที่
จะต้องพิจารณาเข้าไปที่ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้น ๆ และ ความสามัคคีที่จะปฏิบัติลงไปนั้น ควรคานึง
เสมอว่าเราจะทางานคนเดียวไม่ได้ ต้องทางานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้า
ไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2545 : 21) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เพียงพอที่จะทาให้เรื่องนั้นสาเร็จ เพราะคนอื่น ๆ องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้เรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติเท่านั้นจะบังเกิดผลสาเร็จซึ่งต้องจัดการความรู้ผ่านการ
ปฏิบัติเป็นชุดความรู้ของแต่ละกลุ่มองค์กร และสอดคล้องกับ เนาวรัตน์ พลายน้อย (2546 : 2-5) ที่
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กล่าวว่า การจดบันทึกหลังการปฏิบัติ (AAR) ถือเป็นการเรียนรู้ที่สาคัญในการสกัดแก่นของความรู้ ข้อ
ค้นพบของบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสม
1.3 เกิดศูนย์จัดการความรู้ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้กลุ่มได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละ
หมู่ บ้ า นด าเนิ น งานให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ โดยมี ค ณะ
กรรมการบริหารศูนย์ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางาน โดยผ่านเวทีประชุมประจาเดือน และ
เวทีเสมือนซึ่งมีเว็บไซต์ในระบบใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเผยแพร่ผลการจัดการความรู้และเป็นแหล่ง
เก็บ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สรุปผลย่อย) สอดคล้องกับ แนวคิดของโนนากะและทาเกอุชิ (Nonaka
and Takeuchi. 1995 : 71-72) และวิจารณ์ พานิช (2548 : 1-4) ในส่วนที่ว่าใน การจัดการความรู้
ต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนและเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ ใช้ใน
การจัดการความรู้
สรุปการอภิปรายผลการวิจัย เป็นหัวใจของการวิจัย
การอภิปรายผลเป็นการแปลผลข้อค้นพบจากการวิจัยในลักษณะตีความและประเมินผลเพื่อ
อธิบายและยืนยันความสอดคล้องและความแตกต่างระหว่างข้อค้นพบกับสมมติฐานการวิจัย และ
อภิปรายเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผลการวิจัยที่ได้กับผลการวิจัยที่ผ่านมา ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีที่ใช่เป็น
กรอบความคิดในการวิจัยว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร ซึ่งหลักการเขียนอภิปรายและ
จากตัวอย่างที่ได้อ่านมาทาให้เราได้เชื่อมโยงการทางานวิจัยได้เป็นอย่างดีและทาให้เข้าใจการทาวิจัย
ได้มากขึ้น เห็นความสอดคล้องของกรอบความคิด แนวคิด หรือความขัดแย้งว่าเป็นอย่างไร เพื่อ
นามาปรับเปลี่ยนในงานวิจัยของผู้วิจัยให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5. หลักการเขียนข้อเสนอแนะ
5.1 การเสนอแนะผลที่ได้จากการทาวิจัย เป็นการชี้แนวทางการนาผลการวิจัยไปใช้ ข้อ
สาคัญที่ สุดที่ผู้วิจัยต้องตระหนักไว้เสมอคือ เสนอแนะให้ตรงกับผลที่ได้จากการวิจัย ตรงไปตรงมา
และเป็นองค์ความคิดที่เกิดฐานข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยด้วยตัวผู้วิจัยเอง ต้องพิจารณาให้รอบคอบถี่
ถ้วน ว่าผลการวิจัยที่ได้นั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง อ้างอิงจากผลการศึกษาวิจัยที่ผู้ วิจัยค้นพบโดยตรง
ไม่ ใช่ ไปอ้ างอิ งถึงผลการศึ กษาของผู้ อื่ น หรือ เนื้ อ หาที่ มี อ ยู่ แล้ ว ในอดี ต ในขั้ น ตอนนี้ ต้ องค าถึงถึ ง
ระเบียบวิธีวิจัยด้วย ว่ามีข้อจากัดในการที่จะนาผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้หรือไม่ในประเด็นใดบ้าง ต้อง
เสนอแนะให้อยู่ในกรอบของความเป็นจริงจากฐานข้อมูล ของผลการศึกษาซึ่งบางครั้งมีข้อจากัดบาง
ประการของการทาวิจัย ที่ทาให้ไม่สามารถนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
หลักการเขียนข้อเสนอแนะ
การใช้ข้อเสนอแนะ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้วิจัยจะกระทาในกระบวนการวิจัยแต่ละเรื่องโดย
ผู้วิจัยจะชี้แนะแนวทางการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และแนวทางในการวิจัยต่อไป
หลักการให้ข้อเสนอแนะของการวิจัยจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
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1. จุดอ่อน ข้อบกพร่อง หรือข้อจากัดของการวิจัย หรือทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา เพื่อให้
ผู้อ่านได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจว่า จะเชื่อผลการวิจัยนั้นได้เพียงใด และยังเป็นข้อเตือนในแก่ผู้
ที่จะทาการวิจัยในเรื่องทานองเดียวกัน ในกรณีที่ทาการวิจัยที่ไม่มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆ ก็จะไม่
มีส่วนนี้
2. แนวทางในการนาผลการวิจัยไปใช้ กล่าวคือ ผลการวิจัยควรจะนาไปใช้ประโยชน์กับใครใน
เรื่องใด และมีแนวทางในการใช้อย่างไร
3. แนวทางในการทาวิจัยต่อไป กล่าวคือ จากปัญหาที่ผู้วิจัยได้ทาแล้ว สามารถทาการวิจัยเรื่อง
ใดต่อไปได้อีก ซึ่งเรื่องที่จะเสนอควรเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจ และสามารถปฏิบัติตามได้จริงๆ
4. ข้อเสนอแนะต้องเป็นแนวคิดที่ได้จากระบวนการหรือผลการวิจัย โดยมีเหตุผลรองรับ
5. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ เป็นข้อเสนอแนะที่ใหม่ และมีความสมเหตุสมผล
สามารถนาไปปฏิบัติได้
6. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยเพิ่มเติมจากผลการวิจัยนี้ต้องเกี่ยวข้องกัน สมเหตุผล และปฏิบัติ
ได้
สรุป ภาพรวมแล้ ว ข้ อเสนอแนะเนื้ อหาในหั วข้ อนี้ ห มายถึง การเขียนข้อเสนอแนะ เป็ น การ
นาเสนอประเด็นที่ควรนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีข้อควรระวังในการนาไปใช้อะไรบ้าง แนะ
น าไปใช้ อ ะไรบ้ า ง และข้ อ เสนอแนะว่ า ควรท าวิ จั ย อะไร อย่ า งไร การเสนอแนะว่ า ควรได้ น า
ผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์กับกลุ่มใด และใช้ประโยชน์อย่างไร
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย เรื่อง การนาผลการศึกษาไปใช้ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ที่ควรนาไปปรับปรุงในการความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท
หน้าที่และความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาประชาชนส่วนใหญ่
ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเท่าที่ควร เพราะส่วนใหญ่เวลา
เกิดปัญหาก็จะแจ้งไปยังเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อใช้ช่วยแก้ไข คนที่ไม่เข้าใจก็จะบอกว่าเป็นการ
บริหารงานซ้าซ้อนกับเทศบาล และยังมีการใช้จ่ายงบประมาณที่มากเกินไป เจ้าหน้าที่ควรเข้าไปทา
ความเข้าใจกับ ประชาชนว่า องค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัดนครราชสี มา มีห น้ าที่ ดู แลทุ ก ข์ สุ ข ของ
ประชาชนในทุ ก ด้ า น อาจจะเป็ น เหมื อ นซ้ าซ้ อ นกั บ เทศบาล แต่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด จะ
รับผิดชอบในส่วนที่เกินศักยภาพของเทศบาล และงบประมาณที่ประชาชนมองว่ามากนั้น ก็เพื่อนาไป
พัฒนาท้องถิ่นทั้งจังหวัดนครราชสีมา ที่มีองค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาลต่างของบอุดหนุนมา
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป เป็นการตั้งข้อคาถามสาหรับผู้วิจัยว่าควรจะทาเรื่องใด
ต่อไปข้อเสนอ
แนวทางหลักข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ใครบ้างที่ควรนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
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2. การนาไปใช้ประโยชน์ในลักษณะใด
3. ควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือคงไว้สาหรับสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างไร
4. ควรจะมีการศึกษาต่อไปในประเด็นใดบ้าง
5. ควรมีก ารปรับ ปรุงหรือขยายผลการวิจัยในรูป แบบใดบ้ างที่ค วรมี แนวความคิดใหม่ ที่
แตกต่างจาก
งานวิจัยฉบับนี้
ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ อบจ. ที่รับถ่ายโอน
สถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ อบจ. ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ควรวิจัยการจัดการศึกษาของ อบจ. ที่ประสบความสาเร็จเพื่อค้นหาแบบปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) และสังเคราะห์เป็นบทเรียนและแบบอย่างให้แก่ อบจ. อื่นๆ
3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ อบจ. ทั้งเครือข่าย
ภายในเขตพื้นที่ของ อบจ. เอง และเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
4. ควรมี การศึ กษาเจตคติ หรื อความพึ งพอใจของประชาชน ชุ มชน และหน่ วยงานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องในท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้สนองตอบต่อความต้องการ
ของท้องถิ่นให้มากที่สุด
5. ควรศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ แ ละการแก้ ไขกฎหมายหรือ กฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้
สถานศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัด อบจ. มีสถานะเป็นนิติบุคคลได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัว
มากขึ้นในการบริหารสถานศึกษาในระยะยาว
สรุปภาพรวมแล้ว ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป เนื้อหาสาระในหัวข้อนี้หมายถึง การ
เสนอแนะว่าผลการวิจัยที่พบในงานวิจัยนี้ควรนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยประเด็นใดบ้าง เพื่อ
ขยายขอบเขตของปัญหาการวิ จัยหรือศึกษาเจาะลึกเฉพาะประเด็นใด ประเด็นหนึ่ง เป็นการชี้แนว
ทางการนาผลการวิจัยไปใช้ และเสนอปัญหาการวิจัยว่า ควรจะทาเรื่องใดต่อไป
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บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ (ข้อบกพร่อง ข้อควรแก้ไข ข้อควรระวัง ข้อดี – ข้อควร
ปฏิบัติ)
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................
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สรุปในภาพรวม เรื่อง การเขียนผลการวิจัย และการเขียนอภิปรายผลการวิจัย
เกี่ยวกับการสรุปผลการวิจัย นั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดก็ได้แก่การพยายามเรียบเรียงใจความของ
ผลการวิจัยที่ได้ไปทาการวิจัยมานั้นให้ชัดเจนกระชับและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สุดทุกข้อ การตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ครบนั้นเองที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าตัวผู้วิจัย ผู้ทาวิทยานิพนธ์นั้นได้เสร็จ
สิ้น กระบวนการในการทาวิจัยแล้วระดับหนึ่ง สิ่งที่ควรคิดอยู่เสมอนั้นก็คือผู้วิจัยไม่ควรตั้งวัตถุประสงค์
ของการวิจัยไว้มากเกินกว่าสองหรือสามข้อ เพราะจะเป็นปัญหาในการดาเนินการวิจัยและการตอบ
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ปัญหาวิจัยได้ การมีวัตถุประสงค์น้อยแต่ดาเนินการวิจัยอย่างเข้มข้น วิธีการวิจัยที่เลือกมานั้นสามารถ
นาไปสู่คาตอบของการวิจัยได้ตรงที่สุดนั้นเองที่นับว่าเป็นสิ่งที่พึงประสงค์สาหรับการทางานวิจัยไม่ว่า
ชิ้นใดๆอย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงการสรุปผลการวิจัย วิธีการสรุปผลก็ควรจะเอื้อกับวิธีการดาเนินการ
วิจัยที่ใช้ด้วยจึงควร
ส่วนการอภิปรายผล นั้นจะต้องมีการกล่าวถึงที่มาของผลการวิจัย สิ่งที่พบในขณะที่กาลัง
ดาเนินการวิจัย ตลอดจนมีการอภิปรายถึงว่าการวิจัยดังกล่าวได้ทาให้พบสิ่งใดที่เกี่ ยวข้อง หรือเป็น
ข้อความรู้ที่น่าสนใจ เป็นประเด็นหรือเป็นกรณีที่น่าจะศึกษาต่อไปได้อีกหรือไม่อย่างไร ซึ่งในการ
อภิปรายผลการวิจัยดังกล่าวควรเป็นการนาเสนออย่างกว้างขวางและชวนให้เกิดการวิเคราะห์กัน
ต่อไปด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือว่าตอนของการอภิปรายผลการวิจัยนี้เองที่เป็นตอนที่นักค้นคว้าวิจัยจะ
ให้ความสนใจมากๆ เพราะเป็นตอนที่ช่วยให้เห็นแนวความคิดของผู้วิจัยได้ดีที่สุด
******************************
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