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หัวขอเรื่องท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู : การวิเคราะหขอมลูดวยโปรแกรมSPSS 

รายละเอียด/วิธีการท่ีไดดําเนินการ : 
         

การวิเคราะหขอมลูดวยโปรแกรม SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) 

1. หนาตางของ SPSS 

1.1 Data Editor 

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

 
 

เมื่อเขามาท่ีหนาจอ  SPSS แลว ใหไปท่ี  Variable View  จะไดดงัรูป 

Data View คือ หน้าตา่งท่ีจะทําการ Key ข้อมลูลงไป 

Variable View คือ หน้าตา่งท่ีทําการกําหนดช่ือ ลกัษณะของตวัแปรแตล่ะตวั 
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หนาตาง Variable View เปนหนาตางสาํหรบัการกําหนดช่ือ และชนิด ลักษณะของตวัแปรแตละตัว     โดยแตละ column ใน 
หนาตางน้ี จะเปนช่ือและลักษณะตางๆ ของตวัแปรแตละตวั (ตัวแปรแตละตัวจะปรากฏในแตละแถว เชนแถวท่ี 1 คือ ช่ือและ 
ขอมูลของตวัแปรตัวท่ี 1) 

1. ‘Name*’ คือ  ช่ือของตัวแปรหรือสัญลักษณแทนตวัแปรน้ัน  ๆ  ความยาวไมเกิน  7-10  ตัวอักษร  (ข้ึนอยูกับ 
version) โดยช่ือน้ีจะไปปรากฎเปนช่ือ column ในหนาตาง Data View เชนID  SEX AGE EDU  SAT 

2. ‘Type’ คือ   ชนิดของตัวแปร   ท่ีสําคญั คือ   Numeric เปน ขอมลูท่ีเปนตัวเลข,String  เปน ขอมลูท่ี
เปน ตัวอักษร 

3. ‘Width’ คือ ความกวางของตัวแปรหรือจาํนวนอักขระหรืออักษรท่ีตองการใหใสไดใน ‘Values’ 

4. ‘Decimals’ คือ จํานวนทศนิยม 
5. ‘Labels’ คือ คําอธิบายตัวแปรหรือช่ือเตม็ของตัวแปรน้ัน ๆ จะใชในกรณีท่ีผูวิจยักําหนดช่ือตวัแปรใน column 

‘Name’ เปนอักษรยอแลวตองการอธิบายหรือขยายความไวเชนName ระบุเปน ‘ID’ ใน Labels จะระบุเปน 
‘ลําดบัท่ี’ หรือ Name ระบุเปน ‘Salary’ ใน Labels จะระบุเปน ‘รายไดตอเดือน’ เปนตน 

6. ‘Values*’ คือ เปนการกําหนดคาใหกับตัวแปร เชนตัวแปร ‘เพศ’ กําหนดให ‘เพศชาย’ มีคาเทากับ 1 และ ‘เพศ 
หญิง’ มีคาเทากับ 2 เปนตน โดย คาของตัวแปร เชน1 น้ันจะใสในชองValue สวนช่ือของคาตวัแปรน้ัน เชนเพศ
ชาย จะใสในชองValue Label 

7. ‘Missing’ คือ   คาของขอมลูท่ีแสดงวาผูตอบแบบสอบถามไมไดตอบในขอคําถาม ขอน้ัน   เชนตัวแปร  ‘เพศ’ 
กําหนดคา missing = ‘9’ น่ันคือ ถามีผูท่ีไมระบุเพศในแบบสอบถาม  จะ key ขอมลูเปน ‘9’ โดยท่ัวไปจะ 
กําหนดคา missing ใหไมซ้ํากับคาของตัวแปร ‘Values’ 

8. ‘Column’ เปนการกําหนดความกวาง ของ Column ซึ่งสวนใหญจะกําหนดใหกวางกวาความกวางของตัวแปร 

9. ‘Align’ เปนตวักําหนดลกัษณะการวางขอมลูวาจะใหอยูชิดซายกลาง ขวา 

10. ‘Measure’ เปนตวัท่ีจะบงบอกวาขอมลูน้ันเปนขอมลูแบบใด Scale, Ordinal หรือ Nominal 

*     ขอมูลท่ีจําเปนตองระบุทุกคร้ังในการสรางแฟมขอมูล 
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ตัวอยางการกําหนดลักษณะตวัแปรในหนาตาง Variable view 
 

 
 

Data view 
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1.2 Output 
เปนหนาตางแสดง ผลลพัธการประมวลผล 

 

 
 

2. การลงรหสัในแฟมขอมลู 

การ key ขอมูลจะใชหนาตาง Data view เปนหลกั 

ขอมูลในแตละแถว หมายถึง ขอมลู 1 ชุด เชนแถวท่ี 1,2,3,…n เปนขอมลูของผูตอบคนท่ี  1,2,3,…n ตามลําดับ 

ขอมูลในแตละ column หมายถึง ขอมูลของตวัแปรแตละตัว หรือ ขอคําถามแตละขอ 
วิธีการ key ใหใสรหัสตามคาท่ีเรากําหนดไวเชนตัวแปร ‘เพศ’ 1 = เพศชาย, 2 = เพศหญิง และ 9 =ไม

ตอบ ดังน้ันเวลา Key ขอมูลเพศ ก็จะ Key หมายเลข 1 หรือ 2 หรือ 9 เทาน้ัน 

ในกรณขีอง salary ใหใสตัวเลขตามท่ีผูตอบแบบสอบถามระบุไดเลย ดังตัวอยาง 
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3. การเปลี่ยนแปลง หรือปรับแกขอมลู 

3.1 การเปลีย่นคาตัวแปร (RECODE) 

การเปลี่ยนคาของขอมลูสาํหรับตวัแปรใดๆ โดยอาจจะเปนการเปลี่ยนคาใดๆ คาหน่ึง เปนคาใหม  หรอื 
เปลี่ยนจากคาท่ีตอเน่ืองกันเปนคาเดยีว สามารถทําได 2 ลักษณะ คือ 

1) การเปลี่ยนคาในตวัแปรเดมิ (Transform>Recode>Into Same Variables…) 
2) การเปลีย่นคาและสรางเปนตวัแปรใหม(Transform>Recode>Into Different Variables…) 

 

 

 

1) การเปลีย่นคาในตัวแปรเดมิ (Transform>Recode>Into 

Same Variables…) 
 

 
 

1. เลอืก ตัวแปร ท่ีตองการเปลี่ยนคาจากชองหมายเลข ‘1’ มาท่ีชอง‘2’ หรือ Numeric Variable: 

2. เลอืกคาํสั่ง Old and New Values… จะปรากฏดงัรูปขวามือ (ภาพประกอบ) 

3. กําหนดคาท่ีตองการเปลีย่นในสวนOld Value   และกําหนดคาใหมท่ีตองการแทนคาเดมิในสวนNew Value 

หลังจากน้ันเลอืก Add จะปรากฎคาท่ีเปลีย่นในชองOld => New 
4. เลอืกปุมContinue จะกลับมาแสดงหนาจอ Recode into Same Variables (หนาจอซายมอื)  ถาตองการเปลีย่น คา

ของขอมลูบางชุดใหกด  If…  เพ่ือกําหนดเง่ือนไขในการเลอืกชุดขอมูลท่ีจะนํามาเปลีย่นคา 
5. เลอืก OK คาของตัวแปรท่ีถูกเลือกจะเปลีย่นเปนคาใหมทันที 

1 2 
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2) การเปลีย่นคาและสรางเปนตัวแปรใหม(Transform>Recode>Into Different 

Variables…) 

 

 

1. เลอืกตวัแปรท่ีตองการเปลี่ยนคาจากกลองซายมือ มาไวท่ีชอง Numeric Variable => Output 
2. ตั้งช่ือตัวแปรใหมท่ีชอง Output Variable ท่ีชองName: หลังจากน้ันเลอืกปุมOld and New Values…       

โดยให ดําเนินการเชน เดยีวกับการเปลี่ยนคาในตวัแปรเดิม (Into Same Variable) 
 

3.2  การสรางตัวแปรใหมจากการคํานวณและเง่ือนไข  (Compute) เปนการ

สรางตัวแปรใหมดวนการคํานวณทางคณิตศาสตร  มีข้ันตอนดังน้ี 1.

 เลือก  Transform > Compute…  จะปรากฏหนาจอดังน้ี 
 

 

 

2. สรางช่ือตวัแปรใหมในกลองTarget Variable  และกําหนดการคาํนวณในกลอง Numeric Expression 

เชนa1+a2+a3 

3. คลิกท่ีปุมContinue และ OK ตามลาํดบั 
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4. การเลือกวิเคราะหบางกลุมขอมูล 

4.1 การวิเคราะหแยกตามคาของตัวแปร (Split – File Processing) 

ใชเมื่อตองการแยกวิเคราะหขอมลูเปนกลุม ๆ  ตามคาของตัวแปรใด ตวัแปรหน่ึง หรอืมากกวา 1 ตัวแปร เชน
ตองการแยกวิเคราะห “ระดับความพึงพอใจ” ตามกลุม “เพศ”  “อาชีพ”  หรือ “ระดับการศึกษา” เปนตน 

คําสั่ง Data > Split File… 
 
 

 

• Analyze all cases, do not create groups วิเคราะหขอมลูทุก case 
Compare groups ใชเมื่อตองการใหวิเคราะห ขอมลูแยกเปนกลุม ๆ  ตามตวัแปรเชนวิเคราะหคาเฉลีย่ แยกตาม

เพศ  แยกตามอาย ุ(ตองเปนตวัแปรในระดับ nominal scale) 
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Organize output by groups ใหผลการวิเคราะหเหมือน Compare groups แตแยกตารางตามกลุม 
ตัวอยาง output กรณเีลือก Compare groups 

 

 

4.2 การวิเคราะหเฉพาะบางสวนของขอมลู (Select cases) 

ใชเมื่อตองการวิเคราะหเพียงบางสวนของขอมลู เชนหา “รายไดเฉลี่ย” เฉพาะของ “เพศชาย” หรือเฉพาะของ 

“ผูท่ีมีอาย ุ30 ปข้ึนไป” เปนตน 

คําสั่ง Data > Select Cases… 
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• All case  เลือกทุก case 
 If condition is satisfied  กําหนดเง่ือนไขใหวิเคราะหขอมลูเฉพาะบางกลุม เชน ตองการวิเคราะหเฉพาะเพศชาย, 

มีอาย ุ 30 ปข้ึนไป 

      Random sample of cases ตองการเลือกตัวอยาง case แบบสุมจากจาํนวนท้ังหมด โดยระบุเปนเปอรเซน็ต 

 Based on time or case range ตองการวิเคราะหเฉพาะบาง case ท่ีกําหนด เชนวิเคราะหเฉพาะ caseท่ี 1-30 
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ตัวอยาง ผลของคาํสั่งท่ีใหวิเคราะหเฉพาะเพศชาย, มีอาย ุ 30 ปข้ึนไป 
 

 

 

 

5. การประมวลผลสถิติเชิงพรรณนา ใน SPSS 
กรณีขอมลู nominal และ ordinal 

SPSS: Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies… 

เลอืกท่ี Statistics… จะมีคาสถิตพ้ืินฐานใหเลอืกดังน้ี 
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Statistics 
 

 Household 
income in 
thousands 

Years at 
current 
address 

N Valid 6400 6400 

 Missing 0 0 

Median  45.0000 9.00 

Mode  25.00 0 

Range  1107.00 56 

Minimum  9.00 0 

Maximum  1116.00 56 

Percentiles 25 28.0000 3.00 

 50 45.0000 9.00 

 75 79.0000 17.00 

 

 

กรณีขอมลู interval และ ratio 

1. SPSS: Analyze > Descriptive Statistics > Descriptive… 

 

 
Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Job satisfaction Valid N 

(listwise) 

6400 

6400 

1 5 3.06 1.369 
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2. SPSS: Analyze > Compare means > Means… 
 

 

เลอืกท่ี Options… ผูวิจัยสามารถเลือกสถิติท่ีตองการใหประมวลผลได 

 

 
Report 

 

Job satisfaction 

Years with current employer Mean N Std. Deviation 

Less than 5 

5 to 15 

2.22 

3.20 

2216 

2364 

1.209 

1.240 

More than 15 3.90 1820 1.107 

Total  3.06 6400 1.369 
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6. วิธีการตรวจสอบการแจกแจงของขอมลู ไดแกตาราง กราฟ และ สถิตทิดสอบ 

1) ตาราง 

ในการนําเสนอการแจกแจงขอมูลดวยความถ่ี รูปรอยละ สามารถใชนําเสนอไดในรูปแบบดังน้ี 
ตารางทางเดียว 

SPSS: Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies… 

 
Job satisfaction 

 

  
Frequency 

 
Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Highly dissatisfied 1064 16.6 17.3 17.3 

 Somewhat dissatisfied 1210 18.9 19.7 37.0 

 Neutral 1343 21.0 21.8 58.8 

 Somewhat satisfied 1354 21.2 22.0 80.8 

 Highly satisfied 1180 18.4 19.2 100.0 

 Total 6151 96.1 100.0 

Missing System 249 3.9 

Total  6400 100.0 

 

ตารางหลายทาง 

SPSS: Analyze > Descriptive Statistics > Crosstabs… 
 

  

ตาราง 3 ทางใหเลอืกตวัแปรเพ่ิมลงในชองLayer 

กรณีท่ีตองการใหคํานวณรอยละ ใหเลอืกท่ี Percentages 
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Level of education * Job satisfaction * Retired Crosstabulation 
 

 
 

Retired 

Job satisfaction  
 

Total 
Highly 

dissatisfied 
Somewhat 
dissatisfied 

 
Neutral 

Somewhat 
satisfied 

Highly 
satisfied 

No Level of 
education 

Did not complete Count 
high school % within Job satisfaction 

163 

15.0% 

227 

18.7% 

270 

20.3% 

345 

25.9% 

292 

25.6% 

1297 

21.3% 

High school degree Count 

% within Job satisfaction 

296 

27.3% 

362 

29.9% 

402 

30.3% 

399 

30.0% 

376 

33.0% 

1835 

30.1% 

Some college Count 

% within Job satisfaction 

273 

25.2% 

253 

20.9% 

302 

22.8% 

260 

19.5% 

220 

19.3% 

1308 

21.5% 

College degree Count 

% within Job satisfaction 

273 

25.2% 

303 

25.0% 

275 

20.7% 

262 

19.7% 

192 

16.9% 

1305 

21.4% 

Post-undergraduate Count 
degree % within Job satisfaction 

80 

7.4% 

66 

5.5% 

78 

5.9% 

64 

4.8% 

59 

5.2% 

347 

5.7% 

Total Count 

% within Job satisfaction 

1085 

100.0% 

1211 

100.0% 

1327 

100.0% 

1330 

100.0% 

1139 

100.0% 

6092 

100.0% 

Yes Level of 
education 

Did not complete Count 
high school % within Job satisfaction 

4 

16.7% 

21 

36.8% 

21 

31.8% 

16 

21.1% 

31 

36.5% 

93 

30.2% 

High school degree Count 

% within Job satisfaction 

8 

33.3% 

13 

22.8% 

24 

36.4% 

29 

38.2% 

27 

31.8% 

101 

32.8% 

Some college Count 

% within Job satisfaction 

3 

12.5% 

9 

15.8% 

10 

15.2% 

13 

17.1% 

17 

20.0% 

52 

16.9% 

College degree Count 

% within Job satisfaction 

7 

29.2% 

12 

21.1% 

8 

12.1% 

13 

17.1% 

10 

11.8% 

50 

16.2% 

Post-undergraduate Count 
degree % within Job satisfaction 

2 

8.3% 

2 

3.5% 

3 

4.5% 

5 

6.6% 

0 

.0% 

12 

3.9% 

Total Count 

% within Job satisfaction 

24 

100.0% 

57 

100.0% 

66 

100.0% 

76 

100.0% 

85 

100.0% 

308 

100.0% 

 

 

ตารางสําหรับขอมูลท่ีตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

ใชในกรณีท่ีเปนคําถามท่ีผูตอบสามารถตอบไดหลายคาํตอบ 

ตัวอยาง ปจจุบันทานมีอุปกรณไฟฟาอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

 

ข้ันท่ี 1 การสราง set ตัวแปร (Define Multiple Response Sets) 
ทําไดโดยการรวมคําตอบของคําถามเดียวกันใหอยูใน set เดียวกันโดย 1 set คือ 1 คําถามSPSS:  Analysis 

> Multiple Response > Define Sets… 

- เลอืกตวัแปรในชุดคําถามเดยีวกัน ใสใน Variables in Sets 

- ในสวนVariables Are Coded As เลอืก Dichotomies แลวใสคา Coded value เปน 1 

- ตั้งช่ือตัวแปรของกลุมคําตอบน้ีใน Name:  (ตัวอยางคือ own) และอธิบายช่ือตัวแปรใน Label:   
(ตัวอยาง เครือ่งใชไฟฟา) 

- คลิก จะปรากฏช่ือ set เปน $own ใน Multi Response Setsคลกิ Close 

โทรทศัน์ เคร่ืองเลน่ CD PDA 

คอมพิวเตอร์ เคร่ือง FAX  
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ข้ันท่ี 2 การวิเคราะหตัวแปรใน set ตัวแปร 

1. Frequencies     เปนการแสดงจํานวนและรอยละของแตละคําตอบ 

2. Crosstabs เปนการแสดงจํานวนและรอยละในรูปตารางแบบ 2 ทางข้ึนไป 
 

1. Frequencies     เปนการแสดงจํานวนและรอยละของแตละคําตอบ 

SPSS:  Analysis > Multiple Response > Frequencies… 

 

- เลอืกตวัแปรใน Mult Response Sets ลงใน Table(s) for: 

- Missing Values เลือก Exclude cases list wise within dichotomies 

- เลอืก OK 
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หมายเลข 1 คือ จํานวนการตอบ (17863 คําตอบ) 
หมายเลข 2  
หมายเลข 3  
หมายเลข 4 

คือ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (6377 คน) 
คือ รอยละของการตอบ โดยคดิจากจํานวนการตอบ 17863 คําตอบ 
คือ รอยละของผูตอบ โดยคดิจากจาํนวนผูตอบ 6377 คน 

 

2. Crosstabs เปนการแสดงจํานวนและรอยละในรูปตารางแบบ 2 ทางข้ึนไป 

SPSS:  Analysis > Multiple Response > Crosstabs… 

ตัวอยาง ตองการหาจาํนวนการครอบครองเครือ่งใชไฟฟาแยกตามระดับการศึกษา(ตาราง 2 ทาง) 
 

 
 

- เลอืกตวัแปรท่ีตั้งไว ($own) และตัวแปรระดบัการศกึษา(ed) ลงใน row และ column 

- เลอืก Define Ranges… จะปรากฏ หนาตางของ Multiple Response Crosstabs: Define Variable 
Ranges ใหกําหนดคารหสัต่าํสดุ (1) และสูงสุด (4) ของตวัแปร ed 

- Options… 

3 4 

1 

2 
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สามารถเลือกการคํานวณรอยละไดใน Cell Percentages 

Percentages Based on เปนการเลอืกวาจะคํานวณรอยละจากจาํนวน case (จํานวนผูตอบ) หรือจาํนวน response (จํานวนการตอบ) 
Missing Values เลือก Exclude cases listwise within dichotomies 

2.ผูวิจัยสามารถเลือกชนิดของกราฟเพ่ือแสดงขอมูลไดหลากหลายท้ัง    กราฟแทง    กราฟเสน แผนภูมวิงกลม ฯลฯ โดย 

ในโปรแกรม SPSS สามารถเลือกใชคําสั่ง Graphs Histogram แกนนอนแสดงคาตัวแปร (ขอมูล) โดยแบงคาขอมลูออกเปนชวงๆ 

แตละชวงจะมีขอมลูเทากัน สวนแกน ตั้งแสดงจาํนวน case หรือความถ่ี ท่ีมีคาในแตละชวงของแตละชวง       หรืออาจจะเลือกให

แกนต้ังแสดงรอยละก็ได 

คําสั่ง SPSS: 

1. Analyze  > Descriptive Statistics  > Frequencies… 

เลอืกท่ีคําสั่ง Charts… 

 

2. Analyze  > Descriptive Statistics  > Explore… 
เลอืกคาํสั่ง Plots… 
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3. Graphs > Histogram… 
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Std. Dev = 1.37 

Mean = 3.1 

N = 6400.00 
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 Boxplt เปนเทคนิคท่ีมคีวามละเอียดเก่ียวกับการแจกแจงขอมลู มีการ plot คา มธัยฐานเปอรเซน็ตไทลท่ี 25,75 และ

แสดงคาท่ีผดิปกต ิ น่ันคือคาท่ีสูงมากหรือต่ํามาก(outlier)จากคากลาง การ
สราง Boxplot จะใหคาสถิต ิ 5 คา ดวยกันคือ 

1.  คาต่ําสุดของขอมลูท่ียังไมต่ําผิดปกต:ิ คาไมเกิน Q1-1.5IQR 

2.  คาต่าํสดุ: ควอไทลท่ี1 (Q1) = เปอรเซน็ไทลท่ี 25 ของขอมลู 

3.  คากลาง: ควอไทลท่ี 2 (Q2) = เปอรเซน็ไทลท่ี 50 = คามธัยฐาน 

4.  คาสูงสดุ: ควอไทลท่ี 3 (Q3) = เปอรเซน็ไทลท่ี 75 ของขอมลู 

5.  คาสูงสดุของขอมลูท่ียังไมสูงผดิปกต:ิ คาไมเกิน Q1+1.5IQR 
ความกวาง box = Q3 - Q1 เร ียกวา interquartile range(IQR) น่ันคือ 50%ของขอมลูอยูใน 
box box plot จะแสดงคาผดิปกติ 2 ลักษณะ 

1. คา extreme เปนคาของขอมลูท่ีมีคามากกวา 3 เทา ของความกวางของ box 
(ขอมลูท่ีมีคามากกวา Q3+3(IQR) หรือ นอยกวาQ3-3(IQR) 

2. คา outliner เปนคาของขอมลูท่ีอยูระหวาง 1.5 ถึง 3 เทาของความกวาง box (อยู
ระหวาง Q3+1.5IQR ถึง Q3+3IQR และ อยูระหวาง Q3 -1.5IQR ถึง Q3-3IQR) 

 

 

การวัดคากลางของขอมลู จะพิจารณาจากคามัธยฐานถาคามัธยฐานอยูตรงกลางของ box แสดงวาการแจกแจงของขอมูล    มี
การแจกแจงแบบปกติ 

การวัดการกระจายของขอมลู จะพิจารณาจากความกวางของ box 

- ถาความกวางของ box มาก แสดงวาขอมลูมกีารกระจายมาก 

- ถาความกวางของ box นอยแสดงวาขอมลูมกีารกระจายนอย 

* คา่ท่ีมากกวา่Q3 + 3(IQR) 

outliner: คา่ท่ีอยูร่ะหวา่งQ3+1.5(IQR) ถึง Q3 + 3(IQR) 

 

คา่สงูสดุ: ควอไทล์ท่ี 3(Q3) = เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 75  ของข้อมลู (4) 
IQR 

คา่กลาง: ควอไทล์ท่ี 2 (Q2) = เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50 = คา่มธัยฐาน (3) 

คา่ตํา่สดุ: ควอไทล์ท่ี 1(Q1) = เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25  ของข้อมลู (2) 
 

* outliner: คา่ท่ีอยูร่ะหวา่งQ3 -1.5(IQR) ถึง Q3 - 3(IQR) 

คา่ท่ีน้อยกวา่ Q3 - 3(IQR) 
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คําสั่ง SPSS: 

1. Analyze  >  Descriptive Statistics >  Explore… 

 

 

Dependent List: ตัวแปรท่ีตองการตรวจสอบและตองเปนตวัแปรเชิงปริมาณ(interval/ratio) Factor List : เปนตวัแปรท่ีใช
ในการแบงกลุมขอมลู (nominal) เชนเพศ ระดบัการศึกษาอาชีพ 

 

2. Graphs > Boxplot… 
เลอืกกราฟแบบ simple และ define…. 
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3. สถิติทดสอบการแจกแจงขอมลู 

เปนการทดสอบการแจกแจงของขอมลูวาเปนการแจกแจงแบบปกตหิรือใกลเคยีงหรือไม ดวยสตูรของ 

Kolmogorov 

– Smirnov และ Shapiro – Wilk 

ถาผลการทดสอบไมมีนัยสําคญั (คา sig. < .05)แสดงวา ขอมลูมกีารแจกแจงแบบปกตหิรอืใกลเคยีง 

คําสั่ง SPSS: 

Analyze  >  Descriptive Statistics >  Explore… 

ท่ีคําสั่ง Plots เลือก Normality plots with tests 
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องคความรูจากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู     

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

ประเด็นความรู    : ดานการวิจัย                                  

หัวขอการจัดการความรู  : เทคนิคการวิจัย   

วันเดือนปทีดําเนินการ  : ๒๒ พฤกษาคม ๒๕๖๐ 

องคความรูของผูเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู  

ช่ือ – นามสกุล    ดร.ชมภูนุช หุนนาค  

เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได  08-6995-5261  

E-mail Address    chompoonuch7229@gmail.com  

  

หัวขอ/เรื่องท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู : CONTEXT/C  

แนวทางการเขียนโครงรางการวจิยั 

รายละเอียด/วิธีการท่ีทําไดทําการ : ACTION/A  

   โครงรางการวิจัย ควรมีองคประกอบสําคัญดังนี้ 

                   1.   ชื่อเรื่อง 

                   2.   ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

                   3.   วัตถุประสงคของการวิจัย 

                   4.   คําถามของการวิจัย 

                   5.   ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

                   6.  สมมติฐาน* และกรอบแนวความคิดในการวิจัย* 

                   7.  ขอบเขตของการวิจัย 

                   8.  การใหคํานิยามเชิงปฏิบัติท่ีจะใชในการวิจัย* 

                   9.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

                   10. ระเบียบวิธีวิจัย 

                   11. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

                   12. งบประมาณคาใชจายในการวิจัย 

                   13. บรรณานุกรม 

                   14. ภาคผนวก 

                   15. ประวัติของผูดําเนินการวิจัย 
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1.   ช่ือเรื่อง (the title) 

 

      ชื่อเรื่องควรมีความหมายสั้น กะทัดรัดและชัดเจน เพ่ือระบุถึงเรื่องท่ีจะทําการศึกษาวิจัย วาทําอะไร 

กับใคร ท่ีไหน อยางไร เม่ือใด หรือตองการผลอะไร ยกตัวอยางเชน “ประสิทธิผลของการใชวัคซีนปองกัน

โรคหัดเยอรมันกับทหารในศูนยฝกทหารใหม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2547” ในกรณีท่ีจําเปนตองใชชื่อท่ี

ยาวมากๆ อาจแบงชื่อเรื่องออกเปน 2 ตอน โดยใหชื่อในตอนแรกมีน้ําหนักความสําคัญมากกวา และตอนท่ี

สองเปนเพียงสวนประกอบหรือสวนขยาย เชน “โรคติดตอทางเพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัย เพ่ือ

ปองกันโรคของนักเรียนชาย : การเปรยีบเทียบระหวางนักเรียนอาชีวศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานคร 2547” 

 

      นอกจากนี้ ควรคํานึงดวยวาชื่อเรื่องกับเนื้อหาของเรื่องท่ีตองการศึกษาควรมีความสอดคลองกันการ

เลือกเรื่องในการทําวิจัยเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญ ท่ีตองพิจารณารายละเอียดตางๆ หลายประเด็น โดยเฉพาะ

ประโยชนท่ีจะไดรับจากผลของการวิจัย  

 

2.   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (background and rationale) 

 

      อาจเรียกตางๆกัน เชน หลักการและเหตุผล ภูมิหลังของปญหา ความจําเปนท่ีจะทําการวิจัย หรือ 

ความสําคัญของโครงการวิจัย ฯลฯ ไมวาจะเรียกอยางไร ตองระบุวาปญหาการวิจัยคืออะไร มีความเปนมา

หรือภูมิหลังอยางไร มีความสําคัญ รวมท้ังความจําเปน คุณคา และประโยชน ท่ีจะไดจากผลการวิจัยใน

เรื่องนี้ โดยผูวิจัยควรเริ่มจากการเขียนปูพ้ืนโดยมองปญหาและวิเคราะหปญหาอยางกวางๆ กอนวาสภาพ

ท่ัวๆไปของปญหาเปนอยางไร และภายในสภาพท่ีกลาวถึง  มีปญหาอะไรเกิดข้ึนบาง ประเด็นปญหาท่ี

ผูวิจัยหยิบยกมาศึกษาคืออะไร ระบุวามีการศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้ มาแลวหรือยัง ท่ีใดบาง และการศึกษาท่ี

เสนอนี้จะชวยเพ่ิมคุณคา ตองานดานนี้ ไดอยางไร 

 

3.   วัตถุประสงคของการวิจัย (objectives) 

 

      เปนการกําหนดวาตองการศึกษาในประเด็นใดบาง ในเรื่องท่ีจะทําวิจัย ตองชัดเจน และเฉพาะเจาะจง 

ไมคลุมเครือ โดยบงชี้ถึง สิ่งท่ีจะทํา ท้ังขอบเขต และคําตอบท่ีคาดวาจะไดรับ ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว 

การตั้งวัตถุประสงค ตองใหสมเหตุสมผล กับทรัพยากรท่ีเสนอขอ และเวลาท่ีจะใช จําแนกไดเปน 2 ชนิด 

คือ 
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       3.1   วัตถุประสงคท่ัวไป (General Objective) กลาวถึงสิ่งท่ี คาดหวัง (implication) หรือสิ่งท่ี

คาดวาจะเกิดข้ึน จากการวิจัยนี้ เปนการแสดงรายละเอียด เก่ียวกับจุดมุงหมาย ในระดับกวาง จึงควร

ครอบคลุมงานวิจัยท่ีจะทําท้ังหมด 

 

3.2   วัตถุประสงคเฉพาะ (Specific Objective) จะพรรณนาถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนจริง ในงานวิจัยนี้ 

โดยอธิบายรายละเอียดวา จะทําอะไร โดยใคร ทํามากนอยเพียงใด ท่ีไหน เม่ือไร และเพ่ืออะไร โดยการเรียง

หัวขอ ควรเรียงตามลําดับความสําคัญ กอน หลัง 

 

4.   คําถามของการวิจัย (research question) 

 

      เปนสิ่งสําคัญท่ีผูวิจัยตองกําหนดข้ึน (problem identification) และใหนิยามปญหานั้น อยางชัดเจน 

เพราะปญหาท่ีชัดเจน จะชวยใหผูวิจัย กําหนดวัตถุประสงค ตั้งสมมติฐาน ใหนิยามตัวแปรท่ีสําคัญ ๆ 

ตลอดจน การวัดตัวแปรเหลานั้นได ถาผูวิจัย ตั้งคําถามท่ีไมชัดเจน สะทอนใหเห็นวา แมแตตัวก็ยังไมแนใจ 

วาจะศึกษาอะไร ทําใหการวางแผนในข้ันตอไป เกิดความสับสนได 

 

      คําถามของการวิจัยตองเหมาะสม (relevant) หรือสัมพันธ กับเรื่องท่ีจะศึกษา โดยควรมีคําถาม ท่ี

สําคัญท่ีสุด ซ่ึงผูวิจัย ตองการคําตอบ มากท่ีสุด เพ่ือคําถามเดียว เรียกวา คําถามหลัก (primary research 

question) ซ่ึงคําถามหลักนี้ จะนํามาใชเปนขอมูล ในการคํานวณ ขนาดของตัวอยาง (sample size) แต

ผูวิจัย อาจกําหนดใหมี คําถามรอง (secondary research question) อีกจํานวนหนึ่งก็ได ซ่ึงคําถามรองนี้ 

เปนคําถาม ท่ีเราตองการคําตอบ เชนเดียวกัน แตมีความสําคัญรองลงมา โดยผูวิจัย ตองระลึกวา ผลของการ

วิจัย อาจไมสามารถ ตอบคําถามรองนี้ได ท้ังนี้เพราะ การคํานวณขนาดตัวอยาง ไมไดคํานวณเพ่ือตอบคําถาม

รองเหลานี้ 

 

5.   ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (review of related literatures) 

 

      อาจเรียกวา การทบทวนวรรณกรรม สวนนี้เปนการเขียนถึงสิ่งท่ีผูวิจัยไดมาจากการศึกษาคนควา

เอกสารตางๆ ท้ังทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของไดแก ทฤษฎี หลักการ ขอเท็จจริงตางๆ แนวความคิดของ

ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานวจิัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับปญหาของผูวิจัย รวมท้ังมองเห็นแนวทางในการ

ดําเนินการศึกษารวมไปกับผูวิจัยดวย โดยจัดลําดับหัวขอหรือเนื้อเรื่องท่ีเขียนตามตัวแปรท่ีศึกษา และในแต

ละหัวขอเนื้อเรื่องก็จัดเรียงตามลําดับเวลาดวย เพ่ือใหผูอานไดเห็นพัฒนาการตางๆ ท่ีเก่ียวกับปญหา 

นอกจากนี้ผูวิจัยควรจะตองมีการสรุปไวดวย เพ่ือใหผูอานไดเห็นความสัมพันธท้ังสวนท่ีสอดคลองกัน ขัดแยง

กัน และสวนท่ียังไมไดศึกษาท้ังในแงประเด็น เวลา สถานท่ี วิธีการศึกษาฯลฯ การเขียนสวนนี้ทําใหเกิด

ประโยชนตอการตั้งสมมติฐานดวย 
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      หลังจากท่ีผูวิจัยไดเขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมแลว ควรมีการประเมินงานเขียนเรียบเรียงนั้น

อีกครั้งหนึ่ง วามีความสมบูรณท้ังเนื้อหา ภาษา และความตอเนื่องมากนอยแคไหน สําหรับการประเมินการ

เขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรม Polit & Hungler (1983, อางใน ธวัชชัย วรพงศธร, 2538 ) ไดให

ขอเสนอแนะท่ีสําคัญไว 

 

6.   สมมติฐาน (Hypothesis) และกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) 

 

      การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนหรือการทายคําตอบอยางมีเหตุผล มักเขียนในลักษณะ การแสดง

ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน(independent variables) และตัวแปรตาม 

(dependent variable) เชน การติดเฮโรอีนชนิดฉีด เปนปจจัยเสี่ยงของโรคเอดส สมมติฐานทําหนาท่ี

เสมือนเปนทิศทาง และแนวทาง ในการวิจัย จะชวยเสนอแนะ แนวทางในการ เก็บรวบรวมขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูลตอไป สมมติฐานตองตอบวัตถูประสงคของการวิจัยไดครบถวนและทดสอบและวัดได 

 

      นอกจากนี้ ผูวิจัยควรนําเอาสมมติฐานตางๆ ท่ีเขียนไวมารวมกันใหเปนระบบและมีความเชื่อมโยงกันใน

ลักษณะท่ีเปนกรอบแนวความคิดของการศึกษาวิจัยท้ังเรื่อง เชน จะศึกษาถึง พฤติกรรมสุขภาพเม่ือเจ็บปวย

ของคนงาน อาจตองแสดง (นิยมทําเปนแผนภูมิ) ถึงท่ีมาหรือปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดในพฤติกรรมดังกลาว 

หรือในทางกลับกัน ผูวิจัยอาจกําหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัย ซ่ึงระบุวาการวิจัยนี้มีตัวแปรอะไรบาง 

และตัวแปรเหลานี้มีความสัมพันธกันอยางไรกอน แลวจึงเขียนสมมติฐานท่ีระบุถึงความสัมพันธระหวางตัว

แปรในลักษณะท่ีเปนขอๆ ในภายหลัง 

 

7.   ขอบเขตของการวิจัย 

 

      เปนการระบุใหทราบวาการวิจัยท่ีจะศึกษามีขอบขายกวางขวางเพียงใด เนื่องจากผูวิจัยไมสามารถ

ทําการศึกษาไดครบถวนทุกแงทุกมุมของปญหานั้น จึงตองกําหนดขอบเขตของการศึกษาใหแนนอน วาจะ

ครอบคลุมอะไรบาง ซ่ึงอาจทําไดโดยการกําหนดขอบเขตของเรื่องใหแคบลงเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งของ

สาขาวิชา หรือกําหนดกลุมประชากร สถานท่ีวิจัย หรือระยะเวลา 

 

8.   การใหคํานิยามเชิงปฏิบัติท่ีจะใชในการวิจัย (operational definition) 

 

      ในการวิจัย อาจมี ตัวแปร (variables) หรือคํา (terms) ศัพทเฉพาะตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใหคําจํากัด

ความอยางชัดเจน ในรูปท่ีสามารถสังเกต (observation) หรือวัด (measurement) ได ไมเชนนั้นแลว อาจมี

การแปลความหมายไปไดหลายทาง ตัวอยางเชน คําวา คุณภาพชีวิต, ตัวแปรท่ีเก่ียวกับความรู ทัศนคติ , 

ความพึงพอใจ, ความปวด เปนตน 
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9.   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย(expected benefits and application) 

 

      อธิบายถึงประโยชนท่ีจะนําไปใชไดจริง ในดานวิชาการ เชน จะเปนการคนพบทฤษฎีใหมซ่ึงสนับสนุน

หรือ คัดคานทฤษฎีเดิม และประโยชนในเชิงประยุกต เชน นําไปวางแผนและกําหนดนโยบายตางๆ หรือ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือหาแนวทางพัฒนาใหดีข้ึน เปนตน โดยครอบคลุมท้ัง ผลในระยะสั้น และระยะ

ยาว ท้ังผลทางตรง และทางออม และควรระบุในรายละเอียดวา ผลดังกลาว จะตกกับใคร เปนสําคัญ 

ยกตัวอยาง เชน โครงการวิจัยเรื่อง การฝกอบรมอาสาสมัคร ระดับหมูบาน ผลในระยะสั้น ก็อาจจะไดแก 

จํานวนอาสาสมัครผานการอบรมในโครงนี้ สวนผลกระทบ (impact) โดยตรง ในระยะยาว ก็อาจจะเปน 

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้น ท่ีดีข้ึน สวนผลทางออม อาจจะไดแก การกระตุนใหประชาชน ในชุมชนนั้น 

มีสวนรวม ในการพัฒนาหมูบาน ของตนเอง 

 

10. ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) 

 

      เปนการใหรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยวาแตละข้ันตอนจําทําอยางไร  โดยท่ัวไป

เปนการใหรายละเอียดในเรื่องตอไปนี้ คือ 

 

      10.1 วิธีวิจัย จะเลือกใชวิธีวิจัยแบบใด เชน จะใชการวิจัยเอกสาร การวิจัยแบบทดลอง การวิจัยเชิง

สํารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือจะใชหลายๆ วิธีรวมกัน ซ่ึงก็ตองระบุใหชัดเจนวาจะใชวิธีอะไรบาง 

 

      10.2 แหลงขอมูล จะเก็บขอมูลจากแหลงใดบาง เชน จะเก็บขอมูลทุติยภูมิ จากทะเบียนราษฎร สมุด

สถิติรายป สํามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือจะเปนขอมูลปฐมภูมิ จากการสํารวจ การสนทนากลุม การ

สังเกต การสัมภาษณระดับลึก ฯลฯ เปนตน 

 

     10.3 ประชากรท่ีจะศึกษา ระบุใหชัดเจนวาใครคือประชากรท่ีตองการศึกษา และกําหนดคุณลักษณะ

ของประชากรท่ีจะศึกษาใหชัดเจน เชน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตท่ีอยูอาศัย บางครั้งประชากร

ท่ีตองการศึกษาอาจไมใชปจเจกบุคคลก็ได เชน อาจเปนครัวเรือน หมูบาน อําเภอ จังหวัด ฯลฯ ก็ได 

 

      10.4 วิธีการสุมตัวอยาง ควรอธิบายวาจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบใด ขนาดตัวอยางมีจํานวนเทาใด จะ

เก็บขอมูลจากท่ีไหน และจะเขาถึงกลุมตัวอยางไดอยางไร 

 

      10.5 วิธีการเก็บขอมูล ระบุวาจะใชวิธีการเก็บขอมูลอยางไร มีการใชเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือ

อยางไร เชน จะใชวิธีการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย การสัมภาษณแบบมีแบบสอบถาม การสังเกต  

      10.6 การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ระบุการประมวลผลขอมูลจะทําอยางไร จะใช
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เครื่องมืออะไรในการประมวลผลขอมูล และในการวิเคราะหขอมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะทําอยางไร 

จะใชสถิติอะไรบางในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหสามารถตอบคําถามของการวิจัยท่ีตองการได 

 

11. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 

      ผูวิจัยตองระบุถึงระยะเวลาท่ีจะใชในการดําเนินงานวิจัยท้ังหมดวาจะใชเวลานานเทาใด และตองระบุ

ระยะเวลาท่ีใชสําหรับแตละข้ันตอนของการวิจัย วิธีการเขียนรายละเอียดของหัวขอนี้อาจทําได 2 แบบ 

ตามท่ีแสดงไวในตัวอยางตอไปนี้ (การวิจัยใชเวลาดําเนินการ 12 เดือน) 

 

12.   งบประมาณ (budget) 

 

      การกําหนดงบประมาณคาใชจายเพ่ือการวิจัย ควรบางเปนหมวดๆ วาแตละหมวดจะใชงบประมาณ

เทาใด การแบงหมวดคาใชจายทําไดหลายวิธี ตัวอยางหนึ่งของการแบงหมวด 

 

13. เอกสารอางอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography) 

 

      ตอนสุดทายของโครงรางการวิจัย  จะตองมี เอกสารอางอิง หรือรายการอางอิง อันไดแก รายชื่อหนังสือ 

สิ่งพิมพอ่ืน ๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการ ท่ีไดขอมูลมา เพ่ือประกอบ การเอกสารวิจัยเรื่องนั้น ๆ รายการ

อางอิง จะอยูตอจากสวนเนื้อเรื่อง และกอนภาคผนวก โดยรูปแบบท่ีใชควรเปนไปตามสากลนิยม เชน 

Vancouver Style หรือ APA(American Psychological Association) style 

 

14. ภาคผนวก (appendix) 

 

      สิ่งท่ีนิยมเอาไวท่ีภาคผนวก เชน แบบสอบถาม แบบฟอรมในการเก็บหรือบันทึกขอมูล เม่ือภาคผนวก มี

หลายภาค ใหใชเปน ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ แตละภาคผนวก ใหข้ึนหนาใหม 

 

15. ประวัติของผูดําเนินการวิจัย (biography) 

 

      ประวัติของผูวิจัย เปนขอมูลท่ีผูใหทุนวิจัยมักจะใชประกอบการพิจารณาใหทุนวิจัย ซ่ึงถามีผูวิจัยหลาย

คนก็ตองมีประวัติของผูวิจัยท่ีอยูในตําแหนงสําคัญๆ ทุกคนซ่ึงตองระบุวา ใครเปนหัวหนาโครงการ ใครเปนผู

รวมโครงการในตําแหนงใด และใครเปนท่ีปรึกษาโครงการ 

      ประวัติผูดําเนินการวิจัย ควรประกอบดวยประวัติสวนตัว (เชน อายุ เพศ การศึกษา) ประวัติการทํางาน 

และผลงานทางวิชาการตางๆ 
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หัวขอ/เรื่องท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู : CONTEXT/C  

             กรอบแนวคิดในการวิจัย  

รายละเอียด/วิธีการท่ีไดดําเนินการ : ACTION/A  

            การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย เปนข้ันตอนของการนําเอาตัวแปรและประเด็นท่ีตองการทําวิจัย
มาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวของในรูปของคําบรรยาย แบบจําลองแผนภาพหรือแบบผสมการวาง 
กรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีดี จะตองชัดเจน แสดงทิศทางของความสัมพันธ ของสิ่งท่ีตองการศึกษา หรือตัว
แปรท่ีจะศึกษา สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดขอบเขตของการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย ตลอดจนวิธีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล หลักสําคัญของการเขียนกรอบแนวคิด
การวิจัย คือ 

         1.    กําหนดตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ ไวดานซายมือ พรอมท้ังใสกรอบสี่เหลี่ยมไว เพ่ือใหสามารถ
แยกแยะตัวแปรท่ีตองการศึกษาได 

         2.    กําหนดตัวแปรตาม ไวดานขวามือ พรอมท้ังใสกรอบสี่เหลี่ยมไว เพ่ือใหสามารถแยกแยะตัวแปรท่ี
ตองการศึกษาได 

        3.     เขียนลูกศรชี้จากตัวแปรตนแตละตัวมายังตัวแปรตามใหครบทุกคูท่ีตองการศึกษา 

             กรอบแนวคิดในการวิจัย เปนผลสรุปจากการศึกษาทฤษฏีและผลท่ีเก่ียวของกับหัวขอปญหาการ
วิจัย ซ่ึงผูเสนอเคาโครงสรุปเปนแนวคิดของตนเองสําหรับการดําเนินการวิจัย ของตน โดยท่ัวไปกอนการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยจําเปนตองศึกษา ทฤษฏีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของใหมากพอวามีใคร
เคยทําวิจัยเรื่องทํานองนี้มาบางเขาทําอยางไร  และขอคนพบของการวิจัยมีอะไรบางแลวนํามาประกอบการ
วางแผนการวิจัยของตนโดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดกรอบในเชิงเนื้อหาสาระซ่ึงประกอบดวยตัวแปรและ
การระบุความสัมพันธระหวางตัวแปรสําหรับการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research) กรอบแนวคิดใน
การวิจัยอาจมีแตการระบุเฉพาะตัวแปรวามีตัวแปรอะไรท่ีจะนํามาศึกษา กรอบแนวคิดดังกลาว   จึง

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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เปรียบเสมือนขอบเขตทางดานเนื้อหาสาระของการวิจัย สวนการวิจัยประเภทอธิบาย (Fxplanatory 
research) กรอบแนวคิดของการวิจัยมีการระบุความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยกรอบแนวคิดคือการ
ประมวลความคิดรวบยอดของงานวจิยั   วางานวิจัยท่ีกําลังทําอยูนี้ มีตัวแปรอะไรท่ีเก่ียวของบาง 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษาเปนอยางไร อะไรเปนตัวแปรอิสระ อะไรเปนตัวแปรตาม 

ความหมายของกรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย  หมายถึง  กรอบของการวิจัยในดานเนื้อหาสาระ  ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร  และการ
ระบุความสัมพันธระหวางตัวแปร  ในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย  ผูวิจัยจะตองมีกรอบพ้ืนฐานทางทฤษฎี
ท่ีเก่ียวของกับปญหาท่ีศึกษาและมโนภาพ(concept)ในเรื่องนั้น  แลวนํามาประมวลเปนกรอบในการกําหนด
ตัวแปรและรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ  ในลักษณะของกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาเปน
แบบจําลองในการวิจัยตอไป 

แหลงท่ีมาของกรอบแนวคิดการวิจัย 

         1.    ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรอบแนวคิดท่ีรัดกุม มีเหตุมีผล ผูวิจัยควรอยางยิ่งท่ีตอง
ศึกษาทฤษฎีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีศึกษา ไมวาจะอยูในสาขาพยาบาล สาขาแพทย หรือสาขาทาง
สังคมศาสตรอ่ืน ๆ ท้ังนี้เพราะไมเพียงแตจะไดตัวแปรตางๆ เทานั้น ยังไดความรูเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรกับปรากฏการณท่ีศึกษาอยางมีเนื้อหาสาระ คําอธิบายหรือขอสรุปตางๆ ท่ีไดจากการวิเคราะหหรือ
สรุปผลจะไดมีความหนักแนนในเชิงทฤษฎี ดังนั้นการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของนอกจากจะชี้ใหเห็นถึงตัวแปรใด
สําคัญและมีความสัมพันธกันอยางไรแลว ยังทําใหกรอบแนวคิดในการวิจัยมีแนวทางท่ีชัดเจนและมีเหตุผล 

         2.    ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  หมายถึงงานวิจัยท่ีผูอ่ืนไดทํามาแลวมีประเด็นตรงกับประเด็นท่ีเราตองการ
ศึกษา หรือมีเนื้อหา หรือตัวแปรบางตัวท่ีตองการศึกษารวมอยูดวย งานวิจัยท่ีเก่ียวของนั้นอาจจะไมไดอยูใน
สาขาทางการพยาบาลเทานั้น แตอาจจะอยูในสาขาอ่ืนๆ ดวย ดังนั้นผูวิจัยควรมุงศึกษาวาผูท่ีไดทําวิจัยมาแลว
มองเห็นวา ตัวแปรใดมีความสําคัญหรือไมอยางไรกับปรากฏการณหรือประเด็นท่ีเราตองการศึกษา หรือบาง
ตัวแปรอาจจะไมเก่ียวของแตผูวิจัยไมควรตัดท้ิง เพราะสามารถนํามาศึกษาวิเคราะหเพ่ือยืนยันตอไปวา มี
หรือไมมีความสําคัญในกลุมประชากรท่ีศึกษาอยู 

          3.   กรอบแนวคิดของผูวิจัยเองท่ีสังเคราะหข้ึนเอง นอกจากการศึกษาผลงานวิจัยและทฤษฎีตางๆท่ี
เก่ียวของแลว กรอบแนวคิดยังจะไดมาจากความคิดและประสบการณการทํางานของผูวิจัยเองอีกดวย 

หลักการเลือกและประโยชนของกรอบแนวคิดในการวิจัย  

        กรอบแนวคิดท่ีดีควรจะเปนกรอบแนวคิดท่ีตรงประเด็นในดานเนื้อหาสาระตัวแปรท่ีตองการศึกษา  มี
ความสอดคลองกับความสนใจในเรื่องท่ีวิจัย  มีความงายและไมสลับซับซอนมาก  และควรมีประโยชนในเชิง
นโยบายหรือการพัฒนาสังคม   กรอบแนวคิดท่ีจะนํามาใชในการวิจัยจะมีประโยชนตอการดําเนินการวิจัยข้ัน
ตอ ๆ ไป  โดยเฉพาะในข้ันการรวบรวมขอมูล  ข้ันการออกแบบการวิจยั  ข้ันการวิเคราะห  และการ
ตีความหมายผลการวิเคราะห 
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การนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยอาจทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

        1.     การเขียนบรรยาย โดยระบุตัวแปรท่ีศึกษาและความสัมพันธระหวาง ตัวแปร 

        2.     การเขียนแบบจําลองหรือสัญลักษณและสมการ    

        3.     การเขียนแผนภาพ แสดงตัวแปรตางๆ และความสัมพันธระหวาง ตัวแปร 

        4.     การเขียนแบบผสมผสาน 

หลักเกณฑในการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

         1.     ตัวแปรแตละตัวท่ีเลือกมาศึกษา หรือท่ีนําเสนอไวในกรอบแนวคิดในการวิจัยตองมีพ้ืนฐานเชิง
ทฤษฏีวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับสิ่งท่ีตองการศึกษา 

         2.     มีความตรงประเด็นในดานเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานตัวแปรอิสระหรือตัวแปรท่ีใช
ควบคุม 

         3.    มีรูปแบบสอดคลองกับความสนใจ หรือ วัตถุประสงคของการวิจัย 

         4.   ระบุรายละเอียดของตัวแปรและหรือสามารถแสดงความสัมพันธของตัวแปรไดชัดเจนดวย
สัญลักษณหรือแผนภาพ 

หลักในการเลือกกรอบแนวคิด 

หลักสําคัญในการเลือกกรอบแนวคิดในการวิจัยทางการพยาบาล มีอยูดวยกัน 4 ประการ คือ 

         1.    ความตรงประเด็น กรอบแนวคิดท่ีตรงประเด็นของการวิจัย กลาวคือ มีความตรงประเด็นในดาน
เนื้อหา ซ่ึงพิจารณาไดจากเนื้อหาของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรท่ีใชควบคุม และระเบียบวิธีท่ีใชในการวิจัย ใน
กรณีท่ีมีแนวคิดหลายๆ แนวตรงกับหัวขอเรื่องท่ีผูวิจัยตองการศึกษา ผูวิจัยควรเลือกแนวคิดท่ีตนเองคิดวาตรง
กับประเด็นท่ีตองการศึกษามากท่ีสุด 

         2.    ความงายและไมสลับซับซอน กรอบแนวคิดท่ีควรจะเลือกควรเปนกรอบท่ีงายแกการเขาใจ ไม
ยุงยากซับซอน หากมีทฤษฎีหลายทฤษฎีท่ีจะนํามาใชเปนกรอบแนวคิด ผูท่ีทําวิจัยควรเลือกทฤษฎีท่ีงายท่ีสุด
ท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณท่ีตองการศึกษาไดพอๆกัน 

         3.    ความสอดคลองกับความสนใจ กรอบแนวคิดท่ีใชควรมีเนื้อหาเก่ียวกับตัวแปร หรือความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรท่ีสอดคลองกับความสนใจของผูท่ีจะทําการวิจัย 
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         4.    ความมีประโยชนตอการปฏิบัติการการวิจัยนั้นควรมีกรอบแนวคิดสะทอนถึงประโยชนท่ีสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลดวย 

วิธีการสรางกรอบแนวคิด 

                 การสรางกรอบแนวคิด เปนการสรุปโดยภาพรวมวางานวิจัยนั้นมีแนวคิดท่ีสําคัญอะไรบาง มี
การเชื่อมโยงเก่ียวของกันอยางไร มีความสัมพันธกันอยางไร ผูวิจัยตองนําขอมูลจากหลายแหลงมาวิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือใหไดขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับปญหาวิจัยจริงๆ สิ่งสําคัญคือ ผูวิจัยจําเปนตองศึกษาความรูใน
ทฤษฎีนั้นๆ ใหมากพอ ทําความเขาใจท้ังความหมายแนวคิดท่ีสําคัญของสมมติฐานจนสามารถเชื่อมโยงในเชิง
เหตุผลใหเห็นเปนกรอบไดอยางชัดเจน การเชื่อมโยงของแนวคิดนี้ บางท่ีเรียกวา รูปแบบ หรือตัวแบบ 
(model) 

วิธีการสรางกรอบแนวคิด กระทําได 2 ลักษณะ คือ 

                1. โดยการสรุปประเด็นตางๆ จากขอมูลท่ีผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของให
กระจาง 

                2. กําหนดจากกรอบทฤษฎีท่ีมีใช เปนสวนสําคัญในการศึกษาวิจัย ในขอบเขตของเอกสารและ
งานวิจัยท่ีไดศึกษา เชน การนําทฤษฎีการพยาบาลของรอย โอเร็ม มาใชเปนกรอบการวิจัยในการวิจัยเชิง
บรรยายท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาตัวแปร กรอบแนว คิดมักจะเปนในลักษณะท่ี 1 คือการสรุปประเด็นขอมูล 
สวนในการวิจัยทดลอง จะตองมีพ้ืนฐานทฤษฎี หลักการของการวิจัยท่ีชัดเจน การกําหนดกรอบแนวคิดมักจะ
เปนลักษณะท่ี 2 

วิธีการเขียนกรอบแนวคิด 

                   ในการเขียนกรอบแนวคิด ผูวิจัยจะตองเขียนแสดงความสัมพันธของแนวคิดในการวิจัยของตน
ใหชัดเจน ในขอบเขตของเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษา อาจเขียนไวทายกอนหนาสวนของการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ(ทายบทท่ี 1) หรือ ทายสวนของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ(ทายบทท่ี 
2) ก็ได รูปแบบการเขียนทําได 3 ลักษณะ คือ 

           1. เขียนแบบบรรยายตอเนื่องกันโดยไมแยกหัวขอ ความยาวของการเขียนประมาณ 1 หนากระดาษ 

          2. เขียนเปน แผนภูมิ แสดงความสัมพันธและทิศทางระหวางตัวแปรท่ีศึกษา หรือ 

          3. เขียนเปนแผนภูมิประกอบคําบรรยายเพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนข้ึน ถามีตัวแปรหลายตัว หรือตัวแปรมี
ความสัมพันธสลับซับซอน 
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รูปแบบการนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย 

               กรอบแนวคิดในการวิจัยหมายถึง การระบุความสมัพันธระหวางตัวแปรชุดตางๆ เปน    อยาง
ไร  กรอบแนวคิดในการวิจัยจึงแตกตางจากขอบเขตของการวิจัย   ผูวิจัยจะพบเห็นการวางกรอบแนวคิดใน
การวิจัยไวหลายท่ีดวยกัน  วิทยานิพนธบางเลมนําเสนอกรอบแนวคิดในบทท่ี 1  แตการนําเสนอท่ีมีเหตุผล
ควรนําเสนอในบทท่ี 2    เพราะกรอบแนวคิดในการวิจัยไมไดเกิดข้ึนจากสูญญากาศหรือโดยอัตโนมัติ แตเกิด
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ รวมท้ังงานวิจัยท่ีมีมา 

แลวหรือท่ีใกลเคียงท้ังในสาขาท่ีเก่ียวของหรือสาขาอ่ืนๆ   กรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีสมบูรณตองผาน
กระบวนการทําความชัดเจนในประเด็นคําถามของการวิจัย  และการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวของมาแลว ซ่ึงการนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถนําเสนอได 4 รูปแบบดังตอไปนี้ 

        1.     การนําเสนอเชิงบรรยาย เปนการพรรณนาดวยประโยคขอความตอเนื่อง   เพ่ือแสดงความ
สัมพันธระหวางตัวแปร 2 ชุดคือ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรเหตุ กับตัวแปรตามหรือตัวแปรผลแต  ในการวิจัย
บางประเภท เชน การวิจัยเชิงสํารวจไมมีการกําหนด วาตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม การ
บรรยายจึงเปนการอธิบายความสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษาชุดนั้น 

        2.     การนําเสนอเชิงภาพ เปนการนําเสนอดวยแผนภาพจากการกลั่นกรองความเขาใจของผูวิจัย
เก่ียวกับความสัมพันธของตัวแปรท่ีใชในการศึกษาของผูวิจัยไดอยางชัดเจน ซ่ึงผูอ่ืนท่ีอานเรื่องนี้เพียงแตเห็น
แผนภาพแลวเขาใจผูวิจัยควรนําเสนอเฉพาะตัวแปรหลัก ไมจําเปนตองมีรายละเอียดของตัวแปรในแผนภาพ 

       3.      การนําเสนอแบบจําลองคณิตศาสตร เปนการนําเสนอดวยสมการทางคณิตศาสตรเพ่ือใหเห็น
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ชุดไดชัดเจนและชวยใหสามารถเลือกใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลไดอยาง
เหมาะสม 

        4.     การนําเสนอแบบผสม เปนการนําเสนอผสมกันท้ัง 3 แบบหรือ ผสมกัน 2 แบบท่ีกลาวมาขางต
นงานวิจยับางประเภทไมจําเปนตองนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามงานวิจัยประเภทนี้ตองการจัดกลุมหรือจัดโครงสรางของ     ตัวแปร เชนงานวิจัยท่ีใช
เทคนิคการวิเคราะหปจจัย (Factors analysis) หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพเปนตน     การนําเสนอกรอบ
แนวคิดในการวิจัยตองยึดหลักวา “นําเสนอแตนอยเรียบงายและไมรกรุงรัง” ดังนั้น ผูวจิัยไมจําเปนตองบอก
รายละเอียดของตัวแปรท่ีใชในการศึกษาท้ังหมด เพราะ     จะตองนําเสนอในหัวขอตอไปอยูแลว 

ประโยชนของกรอบแนวคิด 

การสรางกรอบแนวคิดท่ีชัดเจน จะเปนประโยชนตอผูวิจัยและผูท่ีอานงานวิจัย ดังนี้ 

         1.    สามารถเขาใจแนวคิดสําคัญท่ีแสดงถึงแกนของปญหาการศึกษาในระยะเวลาอันสั้น 

         2.    เปนตัวชี้นําทําใหผูวิจัยเกิดความม่ันใจวางานวิจัยเปนไปในแนวทางท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค 

         3.    สรางความชัดเจนในงานวิจัยวาจะสามารถตอบคําถามท่ีศึกษาได 
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         4.    เปนแนวทางในการกําหนดความหมายตัวแปร การสรางเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การวิจัย 

         5.    สามารถเชื่อมโยงไปสูการกําหนดกรอบทิศทางการทําวิจัยไดเหมาะสม ถูกตอง โดยเฉพาะ
วิเคราะหขอมูล 

สรุป 

การเลือกกรอบแนวคิด มีประโยชน และเก่ียวของกับงานวิจัยทุกข้ันตอนตั้งแต การรวบรวมขอมูล การ
ออกแบบวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย รวมถึงการวิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย 

 

อางอิง 

รัตนะ บัวสนธ. (2551).  ปรัชญาวิจัย (Philosophy of Research). กรุงเทพฯ. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

What is Problem-based learning? http://www.samford. edu/pbl.  

Problem-based learning Theory: http://www.usd.edu/knorum/learingpapers/pbl Problem-

based learning Theory: http://www.socserv2. mcmaster.ca/soc/beehive/pbl.htm.  
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องคความรูจากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู    

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

ประเด็นความรู    : ดานการวิจัย                                       

หัวขอการจัดการความรู  : เทคนิควิจัย 

วันเดือนปทีดําเนินการ  : ๒๒ พฤกษาคม ๒๕๖๐ 

องคความรูของผูเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู  

ช่ือ – นามสกุล        รศ.ดร.เพ็ญศรี  ฉิรินัง 

เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได    081-4979010  

E-mail Address        pensri.perth@yahoo.com  

  

หัวขอ/เรื่องท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู : CONTEXT/C  

เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

รายละเอียด/วิธีการท่ีไดดําเนินการ : ACTION/A  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีนิยมใชในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน      

มีหลายประเภท ไดแก  

1  แบบทดสอบ (Test) 

2  แบบสอบถาม (Questionnaires)  

3  แบบสัมภาษณ (Interview)  

4  แบบสังเกต (Observation)  

1 แบบทดสอบ (Test)  

เปนเครื่องมือวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ซ่ึงถือวาเปนสติปญญาของมนุษยวามีความรูหรือไม

เพียงใด ท่ีซอนแฝงอยูในตัวบุคคลท้ังในดานพฤติกรรม ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และอ่ืน 

ๆ การสรางแบบทดสอบชนิดนี้ เปนท่ีรูจักกันดี   

  ประเภทของแบบทดสอบ อาจแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

1)  แบบเขียนตอบ  เปนแบบทดสอบท่ีผูสอบตองเขียนตอบ เปนการยากท่ีจะควบคุมการ

ตอบของผูสอบได อาจเปนแบบทดสอบท่ีผูตอบมีสิทธิในการตอบอยางเสร ีหรือ แบบทดสอบท่ี     ผูตอบ

มีสิทธิในการตอบจํากัด  



35  

 

2)  แบบถูกผิด (True - False) คําถามชนิดนี้ถามถึงความจริง หลักการ กฎตาง ๆ และการ

ตีความ  เชน ใหเขียนเครื่องหมายลงในหนาขอท่ีทานเห็นวาถูก (    ) หรือผิด (    ) เปนตน  

3)  แบบจับคู (Matching) ลักษณะของขอสอบจะมี 2 คอลัมน คอลัมนหนึ่งจะเปนชุดของ

คําถาม อีกคอลัมนหนึ่งจะเปนชุดของคําตอบ ซ่ึงผูตอบจะเลือกคําตอบท่ีถูกตองเพ่ือใหสอดคลองกับ

คําถาม 

4) แบบเลือกตอบ (Multiple - Choice) ขอสอบแบบนี้แตละขอกระทง (Item) จะ

ประกอบดวยสองสวน สวนแรกของโจทย (Stem) อีกสวนหนึ่งเปนตัวเลือก (Alternative) มีตั้งแต 3 

ตัวเลือกถึง 5 ตัวเลือก แบบทดสอบแบบนี้จะวัดความสามารถของสมองไดตั้งแตข้ันตํ่าถึงข้ันสูง ๆ โดย

คําตอบในตัวเลือกนั้นจะมีขอถูกอยูเพียงขอเดียว สวนขออ่ืน ๆ เปนตัวลวง (Distracters) 

 

        2  แบบสอบถาม (Questionnaires)  

แบบสอบถามเปนชุดขอคําถามท่ีเปนขอความหรือบางครั้งใชภาพเปนขอคําถาม สําหรับให

กลุมตัวอยางตอบโดยการเขียนซ่ึงอาจเขียนตอบเปนขอความหรือเปนเครื่องหมายตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

สิ่งท่ีวัดโดยแบบสอบถามมีท้ังขอเท็จจริง ความรู ความคิดเห็น เจตคติ และพฤติกรรม    ถาเปน

แบบสอบถามท่ีมุงถามความคิดเห็น ก็มักเรียกวา แบบสอบถามความคิดเห็น  

 

1. ประเภทของแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้     

1) แบบเปด (Opened Form) เปนแบบสอบถามท่ีขอคําถามมีลักษณะเปดกวางใหผูตอบ

ตอบอยางอิสระในขอบเขตคําถาม โดยไมมีการแนะแนวทางในการตอบ ตัวอยางเชน  ทําไมจึงเลือกเรียน

สาขาวิชานี้ 

2) แบบปด (Closed Form) เปนแบบสอบถามท่ีมีคําถามมีลักษณะจํากัดใหตอบ ผูตอบ

เลือกตอบจากคําตอบท่ีกําหนดให ลักษณะของคําตอบแบงไดดังนี้  

(1) แบบเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งจากสองคําตอบ 
(2) แบบเลือกคําตอบเดียวจากหลายคําตอบ 
(3) แบบเลือกคําตอบหลายคําตอบ 
(4) แบบจัดเรียงลําดับ ผูตอบจะตองจัดเรียงลําดับความสําคัญ หรือลําดับกอนหลังโดยใส

หมายเลข 1, 2 และ 3 ตามลําดับ 
(5) แบบมาตราสวนประมาณคา เปนแบบใหจัดลําดับความสําคัญ เชน มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอยท่ีสุด อาจใช 3 หรือ 5 ลําดับก็ได  
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3.1.3  แบบสัมภาษณ (Interview)  

การสัมภาษณมีจุดมุงหมายทํานองเดียวกับการใชแบบสอบถาม จึงมีผูเรียกการสัมภาษณวา

เปนแบบสอบถามปากเปลา (Oral Questionnaire) แตมีความแตกตางกันตรงวิธีการ กลาวคือ การ

สัมภาษณ ผูสัมภาษณเปนฝายซักถามโดยการพูด ผูตอบก็ตอบโดยการพูดแลวผูสัมภาษณเปนฝายบันทึก

คําตอบ สวนการใชแบบสอบถาม ผูตอบตอบโดยการเขียนตอบลงในแบบสอบถาม 

การสัมภาษณจะไดขอมูลท่ีดีหรือไมเพียงใดข้ึนอยูกับผูสัมภาษณเปนสําคัญ ในการสัมภาษณบาง

กรณีก็มีการใชแบบสัมภาษณชวยเปนแนวทางสําหรับผูสัมภาษณ แตในบางกรณีก็ไมไดใชแบบสัมภาษณ

ประกอบการสัมภาษณแตอยางใด ดังนั้นถือวาตัวผูสัมภาษณเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล สวนแบบ

สัมภาษณเปนเพียงเครื่องชวยบันทึกขอมูลดวย เชน แถบบันทึกเสียง โดยไดรับความยินยอมจากผูถูก

สัมภาษณ  

     ประเภทของแบบสัมภาษณ แบงออกเปน  2 ประเภท ดังนี้ 

1) การสัมภาษณแบบไมมีคําถามแนนอน (Unstructured Interview) เปนการสัมภาษณ

ท่ีไมมีกําหนดคําถามท่ีแนนอนตายตัว หรือหากมีการกําหนดไวบางก็เปนคําถามประเด็นหลัก ในการ

สัมภาษณก็ไมจําเปนตองใชคําถามเหมือนกัน การเรียงลําดับคําถามก็ไมตองเหมือนกัน ผูถามสามารถ

ปรับเปลี่ยนใหเหมาะกับสถานการณและผูตอบ เปนการสัมภาษณท่ียืดหยุนและเปดกวาง ผูถามมีอิสระ

ในการถามเพ่ือใหไดคําตอบตามจุดมุงหมายของการวิจัย ขอมูลท่ีไดรับไมนิยมเอามาเปรียบเทียบกัน 

ไมไดมุงเอามาพิสูจนสมมุติฐาน นอกจากนี้คําถามท่ีใชและคําตอบท่ีไดรับ อาจนํามาใชประโยชนในการ

สรางแบบสัมภาษณ สําหรับใชในการสัมภาษณแบบมีคําถามท่ีแนนอนในครั้งตอ ๆ ไปได  

2)  การสัมภาษณแบบมีคําถามท่ีแนนอน (Structured Interview)  เปนการสัมภาษณท่ีมี

การกําหนดขอคําถามไวลวงหนา และในการสัมภาษณผูตอบแตละคนจะตองไดรับการถามเชนเดียวกัน 

และในลําดับข้ันตอนเดียวกันดวย ดังนั้น การสัมภาษณแบบนี้จําเปนตองใชแบบสัมภาษณท่ีจัดเตรียมไว

กอน การสัมภาษณแบบมีคําถามแนนอนชวยใหผูถาม ถามตรงประเด็นท่ีตองการ ไมออกนอกเรื่อง ไม

เกินขอบเขตท่ีกําหนดไว และขอมูลท่ีไดรับสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได  

 

4  แบบสังเกต (Observation)  

แบบสังเกตเปนวิธีการอยางหนึ่งท่ีใชเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดยการใช

ประสาทสัมผัสของผูสังเกต แลวผูสังเกตเปนฝายบันทึกสิ่งท่ีสังเกตได อาจบันทึกไดหลายวิธี เชน การ

เขียน การอัดเสียงลงในแถบบันทึกเสียง บันทึกเหตุการณไวในวีดีโอ วิธีการสังเกตเหมาะสําหรับ

การศึกษาพฤติกรรมและปรากฏการณตาง ๆ  
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  ประเภทของแบบสังเกต  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

1)  การสังเกตแบบมีสวนรวม  (Participant Observation)   เปนการสังเกตท่ีผูสังเกตเขาไป

มีสวนรวมอยูในเหตุการณหรือกิจกรรมนั้น ๆ การเขาไปมีสวนรวมนี้อาจเปนลักษณะมีสวนรวมโดยสมบูรณ 

(Completion Participant) หรือมีสวนรวมโดยไมสมบูรณ (Incompletion Participant) แบบมีสวน

รวมโดยสมบูรณ ผูสังเกตจะเขาไปเปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุมและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม 

เชนเดียวกับผูถูกสังเกต การมีสวนรวมโดยสมบูรณผูถูกสังเกตจะไมรูตัววากําลงัถูกสังเกต จึงมีพฤติกรรม

ตามปกติ แตแบบมีสวนรวมโดยไมสมบูรณ ผูสังเกตจะเขาไปรวมกิจกรรมบางตามสมควร เพ่ือสราง

ความสัมพันธกับกลุมถูกสังเกต ผูถูกสังเกตจะรูวากําลังถูกสังเกต 

 

            2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non Participant Observation) เปนการสังเกตท่ีผู

สังเกตจะอยูนอกวงผูถูกสังเกต ทําตนเปนบุคคลภายนอก ไมไดเขารวมกิจกรรมกับผูถูกสังเกตเลย ขณะ

สังเกตผูสังเกตอาจจะอยูในบริเวณเดียวกันหรืออยูนอกบริเวณเหตุการณท่ีสังเกตก็ได และการสังเกตแบบ

ไมมีสวนรวมนี้ก็มีท้ังแบบท่ีผูสังเกตรูตัวและไมรูตัววากําลังถูกสังเกต 

 

   3.2 การหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

คุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเครื่องมือท่ีมี 

คุณภาพ จะชวยใหไดขอมูลท่ีเชื่อถือได เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอาจไดจากท่ีผูอ่ืนสรางไว ซ่ึงจะ

ทําใหไมเสียเวลาในการสรางเครื่องมือใหม ถาไมสามารถหาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลท่ีตรงกับงานวิจัยของ

ตนเองได ควรสรางเครื่องมือใหมอยางถูกหลักวชิาและควรตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวย เครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีคุณภาพ ควรมีลักษณะสําคัญคือ มีความตรง ความเท่ียง อํานาจจําแนกและความ

ยากเหมาะสม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 1.  ความตรง (Validity) 

ความตรงหรือความเท่ียงตรง หมายถึง ความสามารถวัดในสิ่งท่ีตองการจะวัด เชน จะวัดเรื่องความ

ซ่ือสัตย ตัวคําถามในแบบสอบถามจะตองเปนเรื่องท่ีแสดงออกถึงความซ่ือสัตย หรือหากสอนเรื่องเศษสวน 

แบบทดสอบวัดเรื่องเศษสวน การสรางเครื่องมือใหมีความตรง ควรถือหลักปฏิบัติดังนี้ 

1. การเขียนขอความ ใหคํานึงถึงหลักตรรกวิทยาและทฤษฎีท่ีเก่ียวของมากท่ีสุดวาสิ่งท่ีเราเขียนอยูใน

ความหมายของสิ่งท่ีเราตองการจะวัดหรือไม 

2. ใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ ดวยวา ขอความท่ีสรางเหมาะสมหรือไม ครอบคลุม 

สิ่งท่ีเราตองการจะวัดมากนอยเพียงใด 
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1.1 การหาคาความตรง 

การหาคาความตรงของเครื่องมือมีหลายวิธี ข้ึนอยูกับประเภทของความตรงและวัตถุประสงคของผูวิจัย 

ผูวิจัยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีพรอม ๆ กันก็ได ในท่ีนี้ไดเสนอวิธีการหาคาความตรงตามเนื้อหา ดังนี้ 

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง การท่ีเครื่องมือวัดมีขอคําถามตรงตามเรื่องท่ี

ตองการจะวัด วิธีการวิเคราะหจะดําเนินการหลังจากไดสรางเครื่องมือวัดแลว โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. ใหผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณในรายวิชานั้นอยางนอย 3 คน ชวยประเมินเปนรายบุคคลวาขอ

คําถามแตละขอสามารถวัดไดตรงกับจุดประสงคท่ีกําหนดหรือไม โดยใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 

ถาขอคําถามวัดไดตรงจุดประสงค               ได  +1  คะแนน 

ถาไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตรงจุดประสงคหรือไม                      ได    0  คะแนน 

ถาขอคําถามวัดไดไมตรงจุดประสงค              ได   -1  คะแนน 

 

2. นําคะแนนของผูเชี่ยวชาญทุกคนท่ีประเมินมากรอกลงในแบบวิเคราะหความสอดคลองของขอ

คําถามกับจุดประสงคเพ่ือหาคาเฉลี่ย สําหรับขอคําถามแตละขอใชสูตรดังนี้ 

 

      IOC = 
N

R∑
 

IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

   (Index of Item – Objective Congruence) 

∑ R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

1.2  เกณฑการคัดเลือกขอคําถาม 

1. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 – 1.00 คัดเลือกไวใชได 

2. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง 

 

 

 2.  ความยาก (Difficulty) 

ความยาก  หมายถึง  จํานวนรอยละหรือคาสัดสวนของผูเรียนท่ีตอบถูกในขอนั้น เม่ือเปรียบเทียบ

กับผูเรียนท้ังหมด  ใชกับเครื่องมือท่ีวัดเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบประเภท 0 - 1  สามารถคํานวณหาคา

ความยากดังนี้ 
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กรณีท่ี 1  ไมไดแบงผูเรียนเปนกลุมสูงและกลุมต่ํา 

   

p    =     R 

                          N 

          p แทน     คาความยาก 

  R แทน    จํานวนคนท่ีทําขอสอบถูก 

  N แทน    จํานวนคนผูเขาสอบท้ังหมด 

 

กรณีท่ี  2  แบงผูเรียนออกเปนกลุมสูงและกลุมต่ํา 

 

p      =   H + L 

      N 

          p แทน     คาความยาก 

  H แทน    จํานวนคนในกลุมสูงทําถูก 

  L แทน    จํานวนคนในกลุมต่ําทําถูก 

  N แทน    จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมต่ํารวมกัน 

  คา   p   ท่ีใชได  ควรมีคาอยูระหวาง  .2  ถึง  .8 

 

 3.  อํานาจจําแนก (Discrimination) 

อํานาจจําแนก  หมายถึง   ประสิทธิภาพของขอคําถามในการแบงเด็กออกเปนกลุมคนเกงและออน 

กลุมผูผานเกณฑกับกลุมผูไมผานเกณฑ ในกรณีท่ีเปนแบบทดสอบ หรือจําแนกผูท่ีมี     คุณลักษณะสูงจากผู

ท่ีมีคุณลักษณะต่ําในกรณีท่ีเปนแบบสอบถาม 

กรณีเปนขอสอบท่ีมีการใหคะแนนแบบ  0 - 1 อาจใชวิธีคํานวณคาอํานาจจําแนกโดยมีข้ันตอน

ดังนี้ 

1.  ตรวจคะแนนของทุกคนแลวนํากระดาษคําตอบมาเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 

2.  แบงกลุมสูงและกลุมต่ํา (เทคนิค 50%) 

3. ในขอสอบแตละขอใหนับจํานวนคนตอบถูกในกลุมสูงและกลุมต่ํา แลวแทนคาลงในสูตรดังนี้ 

 r    =          H - L  หรือ  H - L 

               NH หรือ NL                 N/2   

r  แทน     คาอํานาจจําแนก 

H  แทน จํานวนคนในกลุมสูงท่ีตอบถูก 

L  แทน      จํานวนคนในกลุมต่ําท่ีตอบถูก 

NH หรือ NL        แทน   จํานวนคนในกลุมสูงหรือจํานวนคนในกลุมต่ํา 

คา  r  ท่ีใชได  ควรมีอยูระหวาง  +.2  ถึง  + 1.00 
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 4.  ความเท่ียง (Reliability) 

ความเท่ียง หรือ ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ หมายถึง ความคงท่ีในการวัด เชน สอบครั้งท่ี 1  

ไดคะแนน 20 ถานําขอสอบชุดเดิมมาสอบอีกก็จะไดคะแนนเทาเดิมหรือใกลเคียงท่ีสุด เปรียบเหมือนตาชั่ง  ชั่ง

ของก่ีครั้งก็ไดน้ําหนักเทาเดิม  นอกจากนี้แลวความเท่ียง ยังหมายรวมถึงวา ถาเราวัดกลุมเดียวกันซํ้าหลาย ๆ 

ครั้ง ผลท่ีออกมาจะเหมือนกันหรือใกลเคียงกันทุกครั้งไป อยางไรก็ดีในทัศนะของนักวิจัยแลว ความเท่ียง

คอนขางสูงก็ถือวาใชได  

 

การหาคาความเท่ียง อาจเลือกจากวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 

 

1) วิธีของ Kuder - Richardson ใชสําหรับขอสอบท่ีมีระบบการใหคะแนนแบบ 0 - 1        มี

สูตรท่ีใช 2 สูตร คือ 

 

สูตร KR – 20  rtt = 







− 1k
k  











− ∑2s

pq
1  

 

เม่ือ rtt แทน  ความเท่ียงของแบบทดสอบ 

k แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

s2 แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 

p แทน สัดสวนของคนทําถูกแตละขอ 

q แทน สัดสวนของคนทําผิดแตละขอ (q = 1 - p) 

 

 

สูตร  KR – 21  rtt = 







− 1k
k  ( )










 −
− 21

S
XkX  

เม่ือง rtt แทน ความเท่ียงของแบบทดสอบ 

k แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนท้ังฉบับ 

s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 

ความแตกตางระหวาง KR - 20 และ KR - 21 คือสูตร KR - 21 สมมติใหขอสอบทุกขอมีระดับความ

ยากเทากัน หรือคา p คงท่ี และมักจะใหคาความเท่ียงต่ํากวาคาความเท่ียงท่ีคํานวณโดยใชสูตร     KR – 20 
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และทําไดรวดเร็วกวา เพียงแตแทนคาจํานวนขอในแบบทดสอบ (n) คาเฉลี่ย ( X ) และคาความแปรปรวน  

(s2) ลงในสูตร ก็สามารถคํานวณคาความเท่ียงได 

2)  วิธีของครอนบาค (Cronbach) ใชกับแบบสอบถามท่ีเปนมาตราสวนประมาณคา วิธีนี้เรียกวา

การหา “สัมประสิทธิ์เอลฟา” (α  =  Coefficient)  ดัดแปลงมาจาก KR - 20 ใชสูตรดังนี้ 

 

 

α = 







− 1k
k  










− ∑ 2

2

1
t

i

S
S

 

เม่ือ α แทน ความเท่ียงของแบบสอบถาม 

 k แทน จํานวนขอคําถาม 

       ∑ 2
iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

 
2
ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 
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แบบรายงานสรุปองคความรูจากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ครั้งท่ี 2   

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

  

ประเด็นความรู    : ดานการงานวิจัย  

หัวขอการจัดการความรู                     :  เทคนิคการวิจัย 

ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรู :   

1. ดร.ภคมน     โภคะธีรกุล  

2. ผศ.ดร.วรสิทธ    เจริญพุฒ      

3. ดร.ชมภูนุช     หุนนาค  

4. ดร.พรชัย     นฤดมกุล  

5. ดร.ชัชวาล     แสงทองลวน  

6. ดร.สุภาพร     เพงพิศ  

7. รศ.ดร.เพ็ญศรี   

8. ดร. นําพล 

 ฉิรินัง 

มวงอวยพร 

 

  

สรุปองคความรูทได :   

  

เทคนิคการสอนแบบเนนผูเรยีนเปนสําคัญ (Learner-centered, Student-centered หรือ 

Child-centered) เปนการปฏิรูปการศึกษาท่ีเปลี่ยนมายึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีหลักการวา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเนนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู และพัฒนาความรูได ตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมท้ังสนับสนุนใหมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริง ของการ

ทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคมและการประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและ กระบวนการใหผูเรียน

ไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ โดยไมเนนท่ีการ ทองจําเนื้อหาเพียงอยางเดียว  

  

เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เปนการนําเอาศาสตรสาขาวิชาตางๆ ท่ีมี ความสัมพันธ

กันมาผสมผสานเขา ดวยกัน ท่ีเนนองครวมของเนื้อหา และเนนท่ีการเรียนรูของผูเรียน เปนสําคัญ  

  

 เทคนิคการสอนแบบ Taxonomy  Learning  การสอนเนนใหมีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับปรัชญาพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎีของวิชานั้นๆ เพ่ือเปนรากฐานท่ีสําคัญใหผูเรียนไดพัฒนาสู การรูวิธี

เรียนรูดวยตนเอง (learn how to learn) และรูวิธีคิด (learn to think) พัฒนาศักยภาพในการ คิด 

วิเคราะห รวมถึงสามารถสรางองคความรูดวยตนเองได ตลอดจนนําความรูเหลานั้นไป ประยุกตใชจริง โดย

การเรียนการสอนเนนพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
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เทคนิคการสอนแบบ Active Learning: What, Why and How? คือ ครู - อาจารยจะ 

เปลี่ยนบทบาทจากผูสอนมาเปนคุณอํานวย (Facilitator) ซ่ึงจะตองเปนผูท่ีมีความรูและมีการวาง แผนการ

สอนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคแตอาจจะบอกเปาหมาย แลวใหผูเรียนคิด วิธีท่ีจะทําใหสิ่ง

นั้นสําเร็จ  ซ่ึงจากการศึกษาพบวา Active Learning ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจและ จดจําผลการเรียนรูได

คงทน และนานกวา Passive Learning และเทคนิคการสอนแบบ Active Learning มีกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีสอดคลองกับการทํางานของสมอง โดยการเรียนรูอยางมี สวนรวม การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน 

ผูสอน และสิ่งแวดลอม ผานการปฏิบัติ สามารถกอใหเกิด Long Term Memory แกผูเรียน 

  

เทคนิคการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-Based  Learning: PBL) 

หมายถึง การจัดกระบวนการใหผูเรียนเกิดบรรยากาศการแสวงหาความรู การกระตุนใหเกิด การคิด

วิเคราะห ลําดับความสําคัญ และการสืบคนหาจากขอมูลท่ีอางอิงได ตลอดจนระบบการ ระดมความคิด การ

ทํางานเปนทีม เพ่ือใหสามารถแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีประสิทธิผล เปนการนําเสนอในกลุมและ

ในชั้นเรียน จากรายงานสรุปการเรียนรูของผูเรียน และการสังเกตการ ของผูสอน ไดอยางเปนระบบ  

  

เทคนิคการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning หรือ RBL) เปน 

การชวยใหผูเรียนไดรูจักวิธีการแสวงหาความรูจนกระท่ังสามารถนําไปใชในการคนควาหาความรูท่ี มีอยู

รอบตัว และเกิดข้ึนไดตลอดเวลา หรือเรียกวาเปนการศึกษาตลอดชีวิต ผูเรียนจึงตองเรียนรูท่ี จะแสวงหา

ความรูไดดวยวิธีการของตนเอง การเรียนรูท่ีตัวเนื้อหาแตอยางเดียวจึงไมใชเปาหมาย สําคัญของการเรียน

การสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาอีกตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44  

 

ภาพการประชุม KM สรุปงานวิจัย 
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